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மூலமந்திரம் 

முத்திபூரண்ம்!  

 

பமய்யாக பமய்யாகவை சதுரய்ுகங்வஙாடி கால மக்களிடத்திலும் உள்ள சரை் மூலமந்நிர 

நிரூபிக மகான்மியராகிய யுகைான் சாவல ஆண்டைரக்வள முத்தி பாலிப்பு.  

 

பாத பூஜை  

சுயம் பிரகாச னித்தியானந்ந பிரம்ம பசாரூபத்திவன அறியாது அஞ்ஞானபமன்னும் 

திமிரத்தால் குருடாயிருந்த எங்களுவடய கண்கவள ஞானபமன்னும் அஞ்ஞன சலாவகயால் 

திறந்ந வதசிவகந்நிரவர வதைரீருவடய திை்ய திருைடிக் கமலங்ஙளுக்வக னமஸ்காரம்.  

 

மகாசங்ஙல்ப மந்திரம்  

 

மறலி என்கிற எமனுவடய அைமான அைஸ்வத ைந்து தீண்டும் அவடயாளம், கசப்பு தீட்டு 

பிணனாற்ற ஜலம் பைளியாகி யுகங் வஙாடிகால னரக வைதவனக்குப் வபாகாமல் அவதமாற்றி, 

பரமபத னித்திய மகிழ்சச்ி ைாழ்வு ைரத்தில் ஏற்றவை சதுரய்ுகத்திலும் உண்டான எல்லா ஜாதி 

மத வைதங்களும் ைந்நிருக்க அந்த அகமிய மகா அதிைல்லப பதய்வீக பிரம்மவித்வதச ்

பசயலானது மாபனடுங்ஙாலங்ஙளாக மக்கள் புழக்கத்தில் இல்லாது இந்த உலகத்வத விட்டு 

மறந்நு மவறந்வந வபாய்விட்ட இறுதிக்காலமாகிய இதுவனரம் எமபயத்வதக் கடத்தி மீண்டும் 

அவத பிரம்மவித்வதச ்பசயலாகிய சுைரக்ப்பதி பரமபத முத்திச ்பசயலினில் ஏற்றி வைக்கும் 

கல்கி மகதி என்னும் மூக்குக்கு பைளிவய மூசச்ு ஓடாத தைமுவடய ஊண் உறக்கமற்ற எங்ஙள் 

குலபதய்ைம்  பமய்ைழிசச்ாவல ஆண்டைரக்ள் பமய்மதத்தில் னாங்ஙள் வசரந்்நு 

ஆகிக்பகாண்டிருக்கின்வறாம்!  

எதாரத்்த னன்மனத்தினர ் யாராக இருந்தாலும் இதில் வசரந்்நு வதைப்பிறப்பிவல பிறந்நு  

ஆகிக்பகாள்ைதற்கு ஆண்டைரக்ளுவடய ஆசீரப்ாதம் ! 

  

ஆதியே துணை 
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  குருபிரான் அவரக்ளின் முன்னுஜர 

 

 ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

அங்கங்கவள எதாரத்்த நன் மன மக்கவள, ஆதி 

மாரக்்க நீதி பமாழி எனும் மின்னணுச ்

சஞ்ஞிவகயின் அக்வடாபர ் மாத இதழானது 

மலரும் இந்நாளில் இதிலுள்ள சிறப்புச ்

பசய்திகள் பற்றிக் கூற விவழகிவறன். 

 முதலாைதாக பமய்ைழி குழந்வதசாமி 

ஐயா அைரக்ள், "சுப்பிரமணியர் யயாக ஞானம் 

500, அகத்தியர் அருளிய மசளமிய சாகரம், 

காகபுசுண்டர்பிரான் மபருநூல் காவியம் 

1000" ஆகிய மூன்று நூல்களுக்கும், நூல் 

சிறப்பாக அைரக்ள் அருளிய முன்னுவரயில் 

பதாகுத்து ைழங்கியுள்ள பாடல்கள் மற்றும் 

பரிபாவைகளுடன், வைல் தாங்கி ைந்த 

சிைசுப்பிரமணியக் கடவுளாகிய ஆதி பரமகுரு 

முருகப்பபருமான் அைரக்ளும் சாவல 

ஆண்டைரக்ளும் ஒருைவர என்பதற்கு சாட்சியாக 

வயாக ஞானம் மற்றும் பமய்ைழி நூலில் 

இருந்தும் பல பாடல்களும், பரிபாவை 

பசாற்களும் சாட்சியாக அருளியுள்ளாரக்ள். 

இை்வுலகிற்கு மவறக்கப்பட்ட உண்வமகவள 

அைரக்ளின் அரும்பபரும் உவழப்பின் மூலம், 

முன்னுவரயாகத் பதாகுத்து 

ைழங்கியுள்ளாரக்ள். 

 பசௌமிய சாகரம் எனும் கனகக் கடலின் சிறப்வப அகத்திய மாமுனிைர ் தனது சீடராகிய 

புலத்தியருக்கு அருளிய உபவதச ரகசியங்கவளவய முன்னுவரயாக வைத்து வயாக ஞான சாஸ்திரத ்

திரட்டின் உண்வமகளும், பரிபாவைகளின் நிவலகளும் பசால்லப் பபற்றுள்ளது. 

 காகபுசுண்டர ் பபருநூல் காவியம் 1000 என்பதின் சிறப்பாக, காகபுசுண்டர ் பிரான் 

ராமபிரானின் குருைாகிய ைஷிை்டருக்கு அருளிய உபவதச ரகசியங்கவளப் பற்றிய முன்னுவரவய 

தாமவர நூலகப் பதிப்பகத்தாரின் வைண்டுவகாளுக்கிணங்க முன்னுவரவய உலகிற்கு ஒரு 

விழிப்புணரை்ாக அருளியுள்ளாரக்ள். இவை யாைற்வறயும் வநரிலிருந்து காணும் வபர ் பபற்றதால் 

இதவன பசால்லக் கடவமப்பட்டுள்வளன். 

 ைருகின்ற 29.11.2021 பமய்ைழி குழந்வதசாமி ஐயா அைரக்ளின் 101 ஆம் ஆண்டு அைதாரத் 

திருநாள் சிறப்பானது ஆதி மாரக்்க னீதி பமாழிச ்சஞ்ஞிவகயின் அக்வடாபர ்மாத மலரின் முகப்பில் 

மலரந்்துள்ளது.  

 வமலும் வதைாரம்,திருைாசகம் இைற்றின் உண்வமநிவல உணராத உவரயாசிரியரக்ள் 

உவரத்த உவரகவளக் கடந்து அறிவுத் பதளிவுடனும் வைத சாட்சிகளுடனும் ரத்தினச ்சுருக்கமாக 

அதன் உண்வம நிவலகவள உவரத்தும் வமலும் ஆண்டைரக்ள் அருளிய "குருமணிமாவல"  

பாடல்களுக்கான விளக்கங்கவள வைத சாட்சிகளுடன் பகிரந்்த ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

அங்கங்களான ஜீை சவகாதரிகளின் திறனானது வமலும் சிறக்க ைாழ்த்துகிவறன். வமலும் ராகம் 

தாளம் சுருதியுடன் இவச ைகுப்பின் மூலமாக ைருங்கால மக்களுக்கு இவசவயக் கற்பிக்கும் ஜீை 

சவகாதரியின் பணி சிறக்கவும் ைாழ்த்துகிவறன். 

 இம் மாத சிறப்பாக ஆயுதபூவஜ சரஸ்ைதி பூவஜயின் சிறப்புகளும், கல்வி, 

பசல்ைம், வீரம், ஒருங்கு திரண்ட சத்தினி ஹபீப் என்பவத மூன்று வதவியரக்ளாக 

உள்ளதும், நைராத்திரிகளாகவும், பத்தாைது நாளான தசமி திதியில் 
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பகாண்டாடுகின்ற உண்வமகள் யாவும் அங்கத்தினரக்ளால் பதாகுத்து 

ைருங்கால மக்கள் பயன்பபற ைழங்கப் பபற்றுள்ளது. 

 நமது வதவைகவளயும் வதவையற்றதும் அறியக் கூடிய மக்களாக நாம் 

இருந்தாலும் நித்தியமான வதவைவயப் பபறுைதற்கான ைழி இன்னதுதான் 

என்பவத ைழங்கைல்ல சிறப்புவடயதாக ஆதி மாரக்்க னீதி அவையானது நின்று 

விளங்குகிறது. ைருங்கால மக்கள் இவதப் படித்து பயன் பபற வைண்டும் என்ற உன்னத 

வநாக்கமுடன் ஆதி மாரக்்க னீதி பமாழியின் சஞ்ஞிவகயானது உங்கள் முன் தைழ்ந்து 

பகாண்டிருக்கிறது. இதவனப் பாரத்்து உலக மக்கள் பயன் பபற வைண்டும் என ைாழ்த்துகிவறன். 

 நமஸ்காரங்களுடன் சாவல ரவி. 
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மெய்வழி குழந்தைசாமி கவுண்டர் ஐயா 

 ஐோ! தூலப் பிறப்பபடுத்து நூற்றிவயார ்

ஆண்டுகள் ஆகி விட்டது, தன்ணனேறிந்து 

தன்ணனோை்டு ப ாை்ட சாணல 

ஆை்டவர ்ளின் னாதத்தில் பிறந்து தன்ணனோளும் 

அறிணவப் பபற்று, தூலம் அழிந்தாலும் தன் அறிவின் மூலம் 

இப்பபாழுதும், எப்பபாழுதும் வாழும் ஐோவின் பபாற் பாதம் 

யபாற்றி வைங்குகியறாம்,  

 ஐோணவப் பற்றி நமது குரு பிரான் பசால்ல ் 

ய ட்டுள்யளாம். ஐோ தன் ஆசான் சாணல ஆை்டவர ்ளின் 

ஆசீரப்ாதத்துடன் பமே்ணே பமே்ோ ப் பழகி, பமே்வழியில் 

நல்வழி  ை்டு  தனிவழிணேத் தனதா ்கி ் ப ாை்டு, 

எதாரத்்த குைம் ப ாை்டு, பமே்ோன யதடல் உணடே 

எதாரத்்த பமே்ோன சீடணர- பமே்ோன வாரத்்ணதோல் தன் 

வசப்படுத்தி தன்ணனப் யபால் ஒர ் ஆை் ம வு உருவா ்கி, 

பமே்ோன வாரத்்ணதயே பபாே்ோனவற்ணற பமே்ோ ்கும் என்பணத நிரூபணனயில் நிரூபித்து, 

எந்யநரமும் சாணல ஆை்டவர ்ளின் ஒலி நாடாணவ ய ட்டு, குறிப்பில் குறிப்பபடுத்து - குறிோன 

சீடரு ்கு குறிப்பின் குறிப்புைரத்்தி,  ை்  ை்ட பதே்வமாே் நமது குருபிரான் உள்ளத்தில் வாழ்ந்து 

வரும் ஐோ!  ை்டிப்புடன் இருந்தாலும்  ருணையின் குைத்தால் அருட்பபருஞ் ய ாதிோே் இருந்து 

பமே்ஞ்ஞானத்ணத உல றிே பசே்ே ஒரு உை்ணமோன உத்தமணர நம ் ா  தந்துள்ளார ,் 

யோ மும் ஞானமும் பிறவா நிணல அணடே மு ்கிேம் என்பணத உைரந்்த ஐோ!  

 முரு ப் பபருமான் அருளிே யோ  ஞானம்-500, என்ற நூலு ்கு தன் அழகிே தமிழால் 

முன்னுணரோல் யமலும் அழகு படுத்தியுள்ளார,் இந்த முன்னுணரயில் முரு ப் பபருமானும் சாணல 

ஆை்டவர ்ளும் யவறு யவறு அல்ல என்பணத த ்  சான்று ளுடன் விள ்கி உள்ளார ்ள், யமலும் 

அ த்திே மா முனிவர ்அருளிே பசௌமிே சா ரம் என்ற நூலு ்கு உயிரத்் தமிழால் அைிந்துணரணே 

அைி லனா  ஆ ்கி உள்ளார ்ள், குருவின் னாதத் துணையோடு மட்டுயம யோ  ஞானத்ணத 

பபறமுடியும் என்பணதயும், குருவின் தூலம் மாறலாம் ஆனால் அவர ்ளின் னாதமும், வாே்ணமயும் 

என்றும் மாறாது இரு ்கும், என்பணதத் பதளிவுடயன இந்த உல த்திற்கு அருளியுள்ளார ்ள்,  

 உை்ணமணே உைரந்்தவர ்ளு ்கு தனிண  வழியில் வந்ந சாணல ஆை்டவர ்ளும், அத ்

திருயமனியின் வழிணேப் பின்பற்றி பரிபூரைமாே் இரு ்கும் குழந்ணதசாமி ஐோவும், ஐோவின் 

எதாரத்்த குைத்தால், குைங்குடி ஏறி குைமற்ற நிணலயில் நின்று தன் இதோசனத்தில் 

சிம்மாசனம் யபாட்டு தன்குருணவ அமர ணவத்திரு ்கும் நமது குருபிரான் அவர ்ளும் ஒயர 

மார ்் மாகிே பமே் ஞானத்ணதப் யபாதி ்  வந்தவர ்ள்தான் என்பது பதரிேவரும், 

ஆசானு ்கு சீடராே் இருந்தவயர, 

சீடரு ்கு ஆசானாே் இருப்பவயர, 

ஆை்டவரின் தவப் புதல்வராே் பிறந்நவயர, 

தவப்புதல்வரு ்கு தந்ணதோே் ஆனவயர, எங் ளின் 

அப்பாவு ்குள் அப்பாவாே் உள்ளவயர, 

னாதத்து ்கு வித்தாே் முணளத்தவயர, 

விதத்ு ்குள் னாதமாே் விணளந்நவயர, 

பரமாத்மாவுடன்  லந்த நிணனவாே் இருந்தவயர, 

                                    பரமாத்மாவினுள் நிணனவாே் இருப்பவயர, 

                                 இறு ்கி வாே் மூடி முத்ணத ஈன்றவயர, 

                                     ஆை்டவர ்ளின்  ை்ைாடிோ  இருந்தவயர, 



 

6 
 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai    November  2021 

              எங்ஙள்  ை்ைாடி ்கு  ை்ைாடிோே் இருப்பவயர, 

              எதாரத்்தத்தின் பிரதிோே் எதாரத்்தமாே் இருந்தவயர, 

                      எதாரத்்தத்திற்குள் எதாரத்்தமாே் இருப்பவயர, 

வான்குல ணமந்நராே் வந்துலாவும் வாே்ணமோே் இருப்பவயர, 

அழிோ னிதிணே அளித்த மார ்்  னன் னாதரிடம் இரை்டற ்  லந்து அழிோப் பதிோே் 

ஆனவயர, 

அழிோ னிதிணே  அளிப்பவரிடம் 

அழிோப் பதிோே் இருப்பவயர, 

அனுபவத்துடன் அனுபவம் யசரந்்து, 

யசரந்்த அனுபவத்துடன் அனுபவமாே்  லந்து அனுபவயம குருவாே் வந்த குருவிற்கு குருயவ, 

இரை்டற ்  லந்த ஆை்டவர ்ளிடம் இரை்டற ்  லந்த சீடராே் இருந்து, 

இரை்டற ்  லந்த சீடரிடம் இரை்டற ்  லந்த நிணனவில் ஒத்ணதோே் நின்ற பரம்பபாருளாே் 

ஆன பமே்வழி குழந்ணத சாமி ஐோவின் பபாற்பாதம் யபாற்றி வைங்குகியறாம்.  

என்பறன்றும் குருவின் பாணதயில் நாங் ளும் பதாடர யவை்டுகியறாம்.  

னன்றி.
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ஆதி மாரக்்க னீதி அஜவயின் 2021 அக்யடாபர ்

மாத சஜப நிகழ்வுகளின் சாராம்சம் 

 

02-10-2021-சனிக்கிழஜம சஜப மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. வடியவலன் 

 

 பிறப்பும் இறப்பும் கடந்ந ஓர ் நிவலவய அறிந்ந மக்களாக அறிைதற்கு ஆரை்முவடய 

மக்களாக உள்ள ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் அங்ஙத்தினர ் அவனைருக்கும் அந்த 

நிவலப்பிடத்வதவய அடி நாதமாக வைத்து வபாதிக்கப்படுகிறது. 

 

யகாடாயிதக் கூர். வாக்கியம் எண் 72:-விஸ்வரூப தரிசஜன: 

 உபவதசம் பபறுைது, விஸ்ைரூப தரிசவன என்பது புறக்கண் பகாண்டு பாரப்்பது அல்ல. 

அறிவுக்கண் பகாண்டு பாரப்்பது. ஒை்பைாரு மனிதனும் தன்னிடத்தில் ஜீைன் என்பது ஜீைாத்மா- 

பரமாத்மாைாக எப்படி விளங்ஙி இருக்கிறது என்பவத, "ஞானக்கண்-அறிவுக்கண்" திறக்கப்பட்டு 

அதன் மூலமாக கண்டு உள்ைாங்ஙி, அனுபவித்து, உணரந்்து, தினம் தினம் அதவனாடு ைாழ்ந்து 

பழகி, இப்படித்தான் பசயலாக விளங்ஙி இருக்கிறது என்பவத அறிந்து ைாழக்கூடிய ஓர ்நிவலவய 

ஒருைன் பபற்றிருக்கிறான் என்றால், அைவன பிறைாவம பபற்றான், இறப்வப ஒழித்தான், 

இவறைவனாடு இரண்டறக் கலந்தைன் ஆைான். இதுவை உபவதசம், விஸ்ைரூபம், ஜீைவதக தரிசவன, 

ஈசனுவடய வதகம் பபற்றான் என்பதாகும். 

 

குருமணி மாஜல:பாடல் எண்: 13  

அண்டங்ங ளவனி யானமவப் மபாருளு 

மரியனின் சூலினி லஜமத்துப் 

பண்ஜடனாள் வழியாய் விடுத்மதங்ஙும் விரித்த 

பரமசற் குருமவனுங் ஙடயல 

விண்டமவவ் விடத்து மிருந்நவுன் சூட்சம் 

விவரமிங் மஙவரறி குவயர 

எண்டிஜச பரவி லாஞ்ஞஜன யிலங்ஙும் 

 யாமுகம் மதுமதிக் கடயல 

 

அண்டத்தில் இருப்பது பிண்டத்திலும் இருக்கிறது என்றும் அண்டத்துக்கு ஒத்தவத பிண்டம் என்றும் 

வைதங்ஙளும், அவத அருளிய பபரிவயாரக்ளும் கூறியிருக்கிறாரக்ள். இவத நமது ஆண்டைரக்ளும் 

"அறிவு அறி பாடம்" என்ற பாடலில்,  

 

னால் வஜக யயானி எழு வஜகத்யதாற்றம் 

அஜனத்தும் உன்னுள் அறிந்நு வாழ்வதற்காய் 

னீ உடல் எடுத்த னன்யனர் வழிமயன  

               என்று அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

பஜடப்பின் ரகசியம்: அருகம் புல்வல ஒரு மாடு பாரத்்ததும்  உணைாகவும், அவதவய நாம் 

மாவலயாக்கி பிள்வளயார ் சிவலக்கும் வபாடுகிவறாம். ஆக உணைாகவும், மாவலயாகி காய்ந்து 

வபாைதுமாக உள்ளவத இவறைன் என்ன வநாக்கத்திற்காக பவடத்தான் என சிந்திக்க வைண்டும். 

இதுவை அறிவுக்கும், அறியாவமக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஆகும். கருப்வபக்குள் முட்வடக்கும் 

கல்லினுள் வதவரக்கும் உணைளிப்பது வபால ஒை்பைாரு பவடப்புக்குள்ளும் இவறைன் சூட்சாதி 

சூட்சமாக வீற்றிருக்கிறான். அவத பதரிந்து பகாள்ளும் பமய் உணரவ்ை நாம் அைசியம் பபற 

வைண்டியைரக்ளாக இருக்கிவறாம். இதுவை எல்லா அருளாளரக்ளுவடய வநாக்கம் ஆகும். 

 

 வகாழியானது முட்வடவய அவடகாத்து அது குஞ்ஞாகப் பபாறிக்கிறது. நமது தமிழ் மரபில் 

"குரு இட்ட முட்வட" என்ற ைாரத்்வதயானது உள்ளது. இதன் அசலான பபாருள் என்னபைனில், 

முட்வடயில் இருந்து பபாறிக்கும் வகாழிக் குஞ்சு வபால ஒரு பமய்குருபிரானின் தீரத்்தமாகிய ஓர ்

திருைாரத்்வதயில் இருந்து ைரும் பரிசுத்த அனலின் மூலமாக ஒரு நரன் (சீடன்) 

மூன்றாைது கண் திறக்கப்பட்டு மனிதனாக மறு பிறப்பு அவடகிறான். இது தான் 

சூட்சாதி சூட்சம், பசால்லறிய பசால்லாகும். இவதவய "மூரத்்தி, தலம், தீரத்்தம் 

முஜறயாய் மதாடங்ஙியனாரக்்கு ஓர் வாரத்்ஜத மசால சற்குருவும் வாய்க்கும் 
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பராபரயம" என்று தாயுமான 

சுைாமிகள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

ஆகவை இவறைன் பவடத்துள்ள 

அவனத்தும் மனிதவன குறி 

வைத்வத உண்டாக்கப்பட்டுள்ளது. 

இவதவய "பஜடத்தான் 

பஜடப்பஜனத்தும் மனுவுக்காக" என்று வைதம் 

கூறுகிறது. 

 

ஸ்ரீமாணிக்கவாசகர் அருளிய-குயில் பத்து: 

பாடல் எண்-02. “ஏர் தரும் ஏழுல யகத்த”...என 

மதாடங்ஙும் பாடல். 

 

 ஏர ்எனும் ஒரு கருவி, கலப்வப ஆகும். இவத 

பகாண்டு ஒரு உழைன் னிலத்வத பண்படுத்தி, 

உழுது, விவதத்து பயிர ் விவளயச ் பசய்ைது வபால 

ஒரு பமய்குருபிரான் "ஏர ் என்ற மசன்மனறிசச்ீர் 

உழவு யகால்" பகாண்டு தரிசாக இருந்ந தன் 

சீடனின் உள்ளத்வத பண்படுத்தி, உழுது, ஊணி 

விவதத்து, ஆறாைது அறிவை விவளவித்து, அந்ந 

னிலத்வத என்றும் அ ழியாத "ஏழு வஜக 

அமானிதம்" விவளயும் பபான்னிலமாக, னீங்ஙா 

னன்னிலமாக, னம் பசாந்ந வதகமாக ஆக்கி 

வைக்கிறாரக்ள் என்பது சத்தியம். இச ்பசயவல திருைள்ளுைர ்பிரான் அைரக்ள், 

 

சுழன்றும் ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால் 

உழன்றும் உழயவ தஜல (1031) 

        என்று அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

திருஞான சம்மந்நர் அருளிய யதவாரம்: “மசய்யருயக புனல் பாய.”..என மதாடங்ஙும் பாடல். 

  

 வமலுலகம் என்பது புறத்தில் இருப்பது அல்ல. ஒை்பைாரு மனிதனுக்கு உள்ளும் இவறைன் 

இருக்கும் தலம் ஆகும். அதுவை அறிவிருக்கும் தலம். அந்ந எல்வலவய னாம் அறிந்நு அவடய 

வைண்டுமானால் அன்னாடு பசன்று ைரும் ஆசானாகிய குருவின் துவண வைண்டும். அவதவய 

இப்பாடலில் பசய்யருவக, வகயருவக, வபயருவக, பமய்யருவக, என்று ஆசானின் அறிவை முன் 

வைத்து னம் மனவத பின்வன வைக்க வைண்டும் என்று கூறியுள்ளாரக்ள். இவதவய  

 

 அரியவற்றுள் எல்லாம் அரியத மபரியாஜரப் 

 யபணித் தமராக் மகாளல் (443) 

        என்று திருக்குறளில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

ஆதி மான்மியம். ஜீவ சிம்மாசனப் பருவம். பக்கம்:-277-284. 

 

 புராதனத்வத எல்லாம் உள்ளடக்கிக் பகாண்டிருக்கும் புராதனத்வத சுமந்நு ைருபைரக்ளுக்கு 

புராதனர ் என்று பபயர.் ஏபனனில் அைரக்ள் சுமந்நு பகாண்டு ைரும் பமய்ப்பபாருளானது இந்ந 

உலகம் உண்டான காலத்திலிருந்நு ைந்நதல்ல, உலகம் உண்டாைதற்கு முன்னும் இருந்நது, 

இப்பபாழுதும் இருப்பது, இந்ந உலகவம இல்லாமல் வபானாலும் இருப்பது அது. அப்படிப்பட்ட 

அழியாத ஒன்வறவய குருபிரான்கள் சுமந்நு பகாண்டு ைருகிறாரக்ள். அை்ைாறு ைந்நைர ் தான் 

"தாத்மதனும் கடல் முகம்மது மவன் சாலிகு தனிஜக வள்ளல்". அைர ்அறிவைவய தன் ஆயுதமாக, 

ரூபமாக, சகல கலா னிவலகவளயும் பபற்று, அனுபைமாக சுமந்நு பகாண்டு ைந்நைர.்மதிப்பளு 

சுவம, பமய்ப்பபாருள் சுவமவய என் தவலயில் ஏற்றி வைக்க ைந்நைர ் தனது ஞானபிதா என்று, 

பமய்ைழி சாவல ஆண்டைரக்ள் தன் குரு பிரான் பதய்ை விம்பமாகிய தனிவக மணிவய 

வபாற்றுகிறாரக்ள் ஆண்டைரக்ளும் அவத பமய்சப்சயவல இந்ந உலகிற்கு 

அறிவித்து அவனைருக்கும் இம் பமய்ஞான னிவலகவள உள்ளத்திவல பகாண்டு 

வபாய் வசரக்்கக்கூடிய ஒரு பாரப் பபரிய காரியத்வத தன் தவலயில் சுமந்நு 

ைந்நு இதற்கான மக்கவள வதடி திருப்புத்தூர ் ைந்நாரக்ள். அங்ஙிருந்நு தனது 

ஆரம்பப் பிராசாரத்வத துைக்கினாரக்ள். 
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மந்நிரச ்சிந்ஜந வாக்கான் 

 மனுக்கஜள வாரிச ்யசரக்்கச ்

மசந்நமிழ் வஜல ஜகமகாண்டு 

    திருப்புத்தூர் வந்ந ரம்ம... 

 

 அங்வங தன் முன்னிவலயில் ைந்நு கூடியைரக்ளின் சாதி மத ஆசச்ார சம்பிரதாயங்ஙளுக்கு 

ஏற்றபடி, னற்கரும ைழிபாடு முவறகவள எளிதில் விளங்ஙும் ைவகயில் வினா விவட மூலமாக 

அைரக்ளின் அறிவு சம்மதிக்க எடுத்துப் வபசி, பமய்ஞ்ஞானத்வத பபற்று வகக் பகாள்ைதானது மிக 

எளிவமயானது தான் என்று கூறினாரக்ள். ஆனால் இதற்கு எதாரத்்த வைராக்கியம் ஒன்று 

வைண்டும் என்றும், இதற்குப் படிப்வப இல்லாதைரக்ளும் தகுதி ஆனைரக்ள் தான் என்று வபசி 

அருளினாரக்ள். 

 கலியுகத்வத மாற்றி தரம்யுகத்வத பிறப்பிக்க தன் னீதியான னிவனவை துவணயாக 

பகாண்டு, ஓய்வு ஒழிவின்றி சலியாது னின்று, கருவண விழியராய் இருளற்ற திருைாக்கின் அருள் 

ைரஷ்ிப்வப பதாடரந்்நு ைாரி ைழங்ஙிக் பகாண்வட இருக்கிறாரக்ள். என்று அருளி குருபிரான் 

அைரக்ள் சவபவய னிவறவு பசய்தாரக்ள். 

 

 

03-10-2021 சிவகாசி சஜப: மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. தியாகராைன் 
 

ஆதி மமய் உதய பூரண யவதாந்நம்: முரதீுச ்சுருக்கம்:  

 

கூரான குருவருஜளக் கூர்ந்நு யபாற்றிக் 

 குணமாமங் ஙஜரயாற்றிற் காலங் ஙாற்றி 

மாறாக யவாடுகின்ற மனத்ஜத ஜமந்நா 

 மரணபயச ்சவுக்குமகாண்டு மாறி மாறி 

யனராக ஜவராக்ய மணிக் கம்பத்தில் 

 னீயிறுக்கிக் கட்டிப்பார் னிஜலத்யத னிற்கும் 

யபராயதமபரும்மபருவான் கஜடனீ மகாண்டால் 

 யபசச்ற்று மூசச்ற்றுப் யபாமவன் றூயண 

 

 என்ற பாடலின் புரிதலாக, குருவின் அருவள கூர ் எனும் அறிைாக அறியாவமவய அகற்றக் 

கூடியதாக உள்ளது. அதுவை னாைாஸ்திரம், வகாடாயிதம், ஓரிதழ் தாமவர, என்ற திரு னாமங்களால் 

அவழக்கப் பபறுகிறது, வகாடாயிதக் கூர ் பகாண்டு நம் அறியாவமபயல்லாம் நீக்கப்படுகிறது. 

கூரான குருவின் அருவளக் கூரந்்து கைனிக்க வைண்டும், குணம் என்பது சீராக, அமானிதமாக, 

அறிைாக இருக்கிறது. காலம் என்பது ையது, ைாழ்நாளாக உள்ளது. மனம் என்பது ஓர ்ஆவிப் பபாருள். 

அது தாவுகின்ற பசயலுவடயதாகவும் சாரந்்ததின் ைண்ணமாகவும் உள்ளது. மனம் லயம் ஆகும் 

வபாது மூசச்ு லயம் ஆகிறது, என்பது பபரிவயாரக்ள் திருைாக்கு. மாறாக ஓடும் மனவத வநராக 

ஆக்குைதற்கு வைராக்கியம் வதவை. வபசச்ு, மூசச்ற்ற இடத்தில் மனவத நிவல பபற பசய்து 

ைணங்கும் ைணக்கத்வத கூரான குருவின் அருளால் அறிந்து பகாள்ள வைண்டும் எனப் பகிரப் 

பபற்றது. பதாடரந்்து 

 

குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு 

குரு யதயவா மயேஸ்வர: 

குரு ஸாக் ஷாத் பரப்பிரம்மா 

தஸ்ஜம ஸ்ரீகுருயவ நமே: 

  

என்பதின் விளக்கமாக குருவை பிரம்மா, விை்ணு, சிைன், என்று மூன்றுமாக இருக்கிறார.் குரு 

என்பைர ்'கு'. என்ற இருவள வபாக்கி 'ரு'-என்ற பைளிசச்த்வத தரக் கூடியைராக இருக்கிறார.்குருவை 

பபரிவயார,் ஆன்வறார,் பசம்மல், குருபிரான், ஞானி, அனுக்கிரகன், என்ற பலவித 

னாமங்களால் அவழக்கப்படுகிறார.் இவறைவனாடு கலந்து சாயுசச்ிய 

நிவலவய அவடந்தைரக்வள ஆண் (ஆண்குரு) என்று அவழக்கப்படுகிறாரக்ள். 

குருவை பதய்ைமாகவும் விளங்குகிறார.் என பகிரப் பபற்றது. 
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பயணம் : ைாழ்க்வகப் பயணமானது உடல் பகாண்டு பதாடங்குகிறது. பயணம் 

என்பது ஒரு இலக்வக வநாக்கிவய இருக்கிறது, இலக்வக அவடந்தால் பயணமும் 

நிவறைவடகிறது, வநரம்வறக்கு எதிரான எதிரம்வற வபால் ைாழ்வில் துன்பம் 

ைரும் வபாதுதான் இன்பத்தின் அருவம பதரியும், இலக்வக பசன்று அவடயும் 

வபாதுதான் பயணம் நிவறைவடகிறது. பயணத்தின் வநாக்கம் அறிந்து 

பயணித்தால்தான் பலன். வபாகிப் பண்டிவக என்பது நம் மனதில் உள்ள அழுக்கிவன ஆசானின் 

நாத பதானி பகாண்டு வபாக்குைதாகவும் மனவம அறிைாக மாறிப் பபாங்ஙும் வபாது வதப் 

பபாங்கல் திருவிழாைாகவும் பகாண்டாடப் படுகிறது எனவும் ஆசானின் ைாய்வமக்குள் ஆகும் 

வபாதுதான் ைாழ்க்வகப் பயணத்தின் இலக்வக அவடய முடியும், என பயணத்தின் சிறப்பானது 

சிறப்பாக பகிரப்பபற்றது, 

 

 பதாடரந்்து ஓர ்புள்ளி எனும் கூரில் இருந்து உண்டானதுதான் இந்த உலகம், அவத புள்ளியில் 

பசன்று அடங்குைதுதான் அடக்கம் எனவும் பமய்ஞ்ஞானப் பயணத்திற்கு துவணயாக கூரான 

குருைருள் வைண்டும் எனவும் மனதினால் ஏற்படும் பயவம மரண பயம் எனவும், இதவன 

ைள்ளல்பிரானும் கரணம் எல்லாம் கலங்க ைரும் மரணமும் சம்மதவமா என்றும் சாைருமுன் சாப் 

பழக்கம் பழகிக் பகாண்டால் மரணம் என்பது அண்டாமல் இருக்கும் என்றும் பகிரப்பபற்றது. 

வமலும் ஆறு ஆதாரங்களின் அம்சமாக விளங்குகின்ற மனதில் வதான்றக் கூடிய எண்ணங்களுக்கு 

ஏற்ப அறுசுவை கலப்பானது மனிதனிடத்தில் உள்ளது எனவும் உணரவ்ு என்பது ஏழ்நிவலக் 

கம்பமாகவும், நடு நிவலயாகவும் மனிதனிடத்தில் உள்ளவதப் பற்றி வபசப் பபற்றது. ஆசான் 

அைரக்ளின் பபருங்கருவணபகாண்வட மனு என்ற வதாற்றம் உண்டாகிறது, அதன் பின்னவர 

வகட்காத 'காது' வகட்கும் 'காது' ஆகிறது. உணரச்ச்ியாக இருக்கும் வபாது நரனாகவும், உணரவ்ு என்று 

ைரும் வபாது மனிதனாகவும் இருக்கிவறாம். பபரிவயாரக்ளின் ைாய்வமக்குள் ஆகும் வபாதுதான் 

வபசச்ு மூசச்ற்ற இடத்திற்குப் வபாக முடியும். மனிதன் முக்குணங்கள் பகாண்டைனாகவும் 

அதவனக் பகாண்வட மனம் எல்லா வைவலகவளயும் பசய்ைதாகவும் உள்ளது. 

 

 இவறைவனப் பற்றி வபசக்கூடிய ஒரு பமய்க் குருவின் பதானிவய நாதம். அதுவை ஈஸ்ைர 

வதகமாக விளங்குகிறது. அதுவை தீரத்்தமாகவும் அதவன உட்பகாள்ளும் பசயவல வசவிப்பதாகவும் 

உள்ளது. ஐம்புலத் தவலைனாகிய மனதின் பசயலினால் நம் ைாழ்நாள் வீணாகிறது. திருவுடன் 

மணம் முடிப்பவதவய பபரிவயாரக்ள் கால்கட்டு எனவும், அதுவை மனவத கட்டிப்வபாடும் 

பசயலாகிய கால்கட்டு எனவும், மனம் அவலயாமல் பாதுகாக்கின்ற பசயவல அறம் எனவும் 

அருளுகிறாரக்ள். ஆசானின் னாதம் கஜா 'னா' ைாக இருக்கிறது. பயணத்தின் வநாக்கம் பதரியாத 

ைவர நாம் சயனத்தில் இருக்கிவறாம். பவடத்தான் பவடப்பவனத்தும் மனுவுக்காக, மனுவைப் 

பவடத்தது-தன்வனயறிய, ஒரஅ்றிவு முதல் ஐந்தறிவு ைவர உள்ள உயிரினங்கள் யாவும் மனிதன் 

தன் ஆறாைது அறிவைத் தான் அறிந்து பகாள்ளவை இவறைனால் பவடக்கப் பபற்றுள்ளன. 

ஆறாைது அறிைாகிய மனம் மனிதனுக்கு மட்டுவம உள்ளது. ஆறாைது அறிவை அறியாத 

மனிதனுவடய பயணம் அழிவை வநாக்கி இருக்கிறது. ஒரு பமய்க் குரு பிரானின் னாத 

பதானியானவத பசவி வகட்கும் வபாது அந்த பயணம் அறிவை வநாக்கிய பயணமாக மாறுகிறது. 

அசுர வதகம் பகாண்டு னரனாய் ைந்த மனுவை - குருைானைர ் தன் நிவனபைன்னும் அக்னியால், 

ைாக்குத் தீயினால் வதைராக ஆக்குகிறார.் நரகமும், சுைரக்்கமும் உள்ள நிவனபைன்னும் 

ஆகாயத்தில் பமய்வய அறிைதற்கு கைனமும் திடமான வைராக்கியமும் வைண்டும். பமய்வய 

அறிந்தைரக்ளின் தவலயாய கடவமயானது, பமய்வய உலக மக்களிடத்தில் பகாண்டு வபாய் 

வசரப்்பவதயாகும். வகாபுர தரிசனம் பாப விவமாசனம் என்பது- "வகா" எனும் இவறைன் இருக்கும் 

"புரம்" ஆகிய இல்லம், அங்கு தரிசனம் பசய்தால் பாபம் விவமாசனம் ஆகும். நாம் எங்கிருந்து 

ைந்வதாவமா மீண்டும் அை்விடத்திற்கு ஆசானின் ஆசீர ்பாத ைாரத்்வதகள் மூலமாகத்தான் பசல்ல 

முடியும். என விையங்கள் பகிரப்பபற்றது. 

 

 குரு ைாழ்க: குரு ைா ஆழ்க. குருவின் ைாரத்்வதக்குள் ஆழ்ந்து இரண்டறக் கலப்பவதவய குரு 

ைாழ்க எனவும், குருவின் ைாரத்்வதக்குள் நலம் தரும் பசால் நான் கண்டு பகாண்வடன் நாராய 'ணா' 

என்னும் னாமத்தில் சரை்காலமும் இரண்டறக் கலந்து ஆழ்ைதால் ஆழ்ைாரக்ள் எனவும் குரு பிரான் 

தங்கள் அமுத 'னா' பகாண்டு அருளி அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள்.  
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06-10-2021 குரு மபருமானவரக்ளின் திரு அவதாரத் திருனாள் 

"வரயவற்பு மாஜல" 

 

ஆதி அந்தம் கடந்த அனாதிப் பபாருவள அறிவித்த அருட்குருவை  ைருக! ைருக!! 

மாரக்்கவம பமய்ைழி என்ற பமய்யுணரவ்ை வமம்படுத்திய மாதைவர ைருக! ைருக!! 

னீதிபயனும் பபாருவள னித்தம் அனுபவிக்க வைத்த னித்தியவர ைருக! ைருக!! 

அஜவ என்ற அகத்தில் அவசயாதிருக்க வைத்த அன்புருவை  ைருக! ைருக!! 

பிரம்மத்வத என் முகத்தில் பவடத்த பிரணவைாவன ைருக! ைருக!! 

பிரகாச ைடிைாகிய வபரறிவு ைடிவை பதிப்பிக்க பிவறசூடி ைந்தைவர ைருக! ைருக!! 

மமய்வழி எனும் வமடு கண்ட வம மக்களாக வமதினியில் ைாழ வைத்த வமருகிரிவய ைருக!  

                ைருக!! 

சாஜல என்ற பமய்வமனியில் சாகாக்கவல கற்பித்து சன்மாரக்்கி ஆக்கி வைத்த சத்திய சுத்தவர 

                  ைருக! ைருக!! 

ஆண்டவரக்ள் அமுதனா பகாண்டு அருளியைற்வற அஞ்ஞன சலாவகயால் திறந்த   

              வதசிவகந்நிரவர ைருக! 

ைருக!! 

குழந்ஜத ைடிைாய் ைந்து எங்ஙவள ஜீை குழந்வதயாய் பபற்பறடுத்த குரமாவத ைருக! ைருக!! 

சாமியாய், சரை் சாட்சியாய் னின்று சகல உயிவரயும் காக்கும் சம்பூரண்வர ைருக! ைருக!! 

கவுண்டர் குலத்தில் உதித்து எங்கவள கன்மங்களிலிருந்து கவடத்வதற்ற ைந்த கண்மணி  

           னாயகவர ைருக! ைருக! 

ஐயா என ஓங்கி உலகளந்த பபருமாளாய் உரு தாங்கி ைந்து ஐயத்வத பதளிவித்த ஐங்கரவன  

                   ைருக! ைருக!! 

சாஜல என்ற தன் பபருபைளியில் தைமிருக்க வைத்த தட்சணாமூரத்்திவய ைருக! ைருக!! 

ரவி வகாடி வீசும் பஞ்சாட்சரத்வத வக முதலாக்கி பகாண்ட ஜகத்ரட்சகவர ைருக! ைருக!! 

அம்மாைாய் அன்பபனும் கருைவறயில் பபற்பறடுத்து, 

அப்பாைாய் அரைவணத்து, அறிவுத் பதளிைளிக்க 

ஆசானாய் உருபைடுத்து, அந்தகனிடத்திலிருந்து காக்க அைதரித்து 

ஆதி மாரக்்க னீதி அஜவ எனும் வபரியக்கத்வத ஸ்தாபித்த அண்ணவல 

 

அருடம்பருஞ்யசாதியய வருக! வருக!! வருகயவ!!! 
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06-10-2021 புதன்கிழஜம குருமபருமான் அவர்களின் திருஅவதாரத் 

திருனாள்: மைாகுப்பு: ஸ்ரீபார்த்திபன்  

 

கங்ஙுல் பகலற்ற நாள்:- 

 "கலிமாமவ னும்மபரு முத்மதான்றி லங்ஙியய காணுதின் சானுக்குள்யள" எனும் முரீதுச ்

சுருக்கம் பாடலுடன் நிகழ்சச்ி பதாடங்கப் பபற்றது. கலிமா எனும் பபரு முத்து, வகாடி சூரய்ப் 

பிரகாசமாகவும் எமனணுகா சாயுசச் பதத்வத அளிக்கும் திருைடியாகவும், பரம்பபாருளாகவும் 

வஜாதி பசாரூபமாகவும் நின்றிலங்ஙுகிறது. பிண்ட உற்பத்தியின் சூட்சுமவம கங்குல் பகலற்ற 

அமாைாவச நாளாகும். 

புதுமஜன குடியயற்றம்:- நாளின் இரகசியத்வத அறிந்து, நாளும் வகாளும் இல்லாமல் ஆக்கி, 

கங்ஙுல் பகலற்ற இடத்தில் குடிவயறி 

அமரை்வத புதுமவனக் குடிவயற்றம். 

யபரின்ப வாழ்க்ஜக:- “பண்ஜடனான் மஜற 

யபசும்ப ரிஜசயன்” என்ற "வசைடிசவ்சகரம்" 

பாடலில் உள்ள பதய்ை ைாக்கிற்கு இணங்க 

வயாகிகளாக வபரின்ப பபரு ைாழ்க்வகவய 

ைாழ்ைதற்கு ஆண்டைரக்ளின் அருட்பபருஞ் 

பசயவல மூலமாகும். 

அவதாரம்:- (அ - அகரம்), அ - வைத் தாரமாக 

தாங்கி குருபபருமான் ைருகிறாரக்ள் 

என்பவதக் குறிப்பதாகும். 

மபரியயாரக்ள் வருஜகயின் யநாக்கம்:-  

சாவாது பிறவாது தனி முதலாய் இருந்த நான் 

ஆவா இவ்வுலகு படு அழி துயர் தீர்ப்பதற்காக 

யமவாது நின்யற என்மாஜயயினால் மமய்யய யபால் 

ஓவாது வந்து பிறந்திடுயவன் யுகந்யதாறும் யுகந்யதாறும் 

 எனும் கிருை்ண பரமாத்மாவின் திருைாக்கிற்கு இணங்க பரம்பபாருள் தன்னுவடய 

புகவழயும், திருச ்பசயவலயும் அறிவிப்பதற்காகவை பபரிவயாரக்வளயும், ஞானிகவளயும், தீரக்்க 

தரிசியரக்வளயும் இந்நிலவுலகிற்கு அனுப்பி வைக்கிறாரக்ள். இதவனவய ஞான முவறயீடு 

பாடலில் "தீரக்்க பதரிசிகள் பூமி புல்லுள்ள னாபளல்லாம் ைருைதுண்டு" என அருளப் பபற்றுள்ளது.  

பிறந்தநாள்:- தூலப் பிறப்பு என்பது பிறப்பல்ல. பரிசுத்த ஆவியில் பிறப்பதுவை பிறப்பு. அந்நாவள 

பிறந்தநாளாகும். அதற்காகவை பபரிவயாரக்ளின் ைருவகயும் பபரும்பாடும் உள்ளது. “ஒருவன் 

ைலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் யதவனுஜடய ராை்யத்தியல 

பிரயவசிக்கமாட்டான் என்று மமய்யாகயவ மமய்யாகயவ உனக்குச ்மசால்லுகியறன்”.  

            (வயாைான்3:5) 

பிறப்மபன்னும் யபஜதஜம நீங்கச ்சிறப்மபன்னும் 

மசம்மபாருள் காண்பது அறிவு  (குறள்: 358) 

சிறப்பு எனும் பசம்பபாருள் வதடும் மக்களுக்கு மறுபிறப்பின் இரகசியமும், உபனயனம் என்ற 

பிரம்வமாபவதசமும், உபனிடத னிவலயும் பபரிவயாரக்ளால் அருளப் பபறுகிறது. 

மமய், மபாய்:- பபாய் என்பது இந்த உடலாகிய சரீரம், சரிந்து பகாண்வட இருக்கும். பமய் என்பது 

ஆன்மாைாகும் அதவன அறிந்து அதனுடன் ைாழும் மக்களாக ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

அங்கத்தினரக்ள் உள்ளாரக்ள்.  
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உலகம்: 

-  

யகாலமாஞ் ஞீவ யகாள  

  யகாலத்துள் ளிருந்ந மமய்ம்ஜமக்  

காலமும் இடமும் யனரம்  

  கணிதமுங் ஙூடிச ்யசர்ந்நு  

சாஜலமயன் மறாருமமய் யமனி  

  ைகந்நனில் பிறங்ங எல்லாம்  

ஏலவல் லவரும் வந்நு  

  இஜணந்நனர் அக்கா லத்யத  

 என ஆதி மான்மியத்தில் அருளப் பபற்றுள்ளது. 

உலகம் என்பது மாறிக்பகாண்வட இருப்பதல்ல, 

நம்முள் என்றும் மாறாமல் அவனத்வதயும் உணர 

வைப்பதுவை அது. அந்த உலகத்வத மனம் எனும் 

அழுக்கு மூடியுள்ளது, அதவன தன்னுலவக அறிந்த 

பபரிவயாரக்ள் பரிசுத்த ஆவி பகாண்டு அழுக்வக 

நீக்கி சுத்த அறிைாக மாற்றுகிறாரக்ள் என்பதற்கான 

வைத சாட்சி: 

ஏழுவஜகயான சுத்தம்:- 

1. ைடவையனலாகிய ஊழித்தீப்பற்றி எரிந்நு னீறாகிறதும், 

2. சுத்தாவிக் பகாதிபைன்னீர ்விழுங்ஙிக் பகாதியுண்டு உரிபடுகிறதும், 

3. பூதாதிசச்ுவை உப்புசச்லத்திற் வறாய்ந்நு உலரப்படுகிறதும் 

4. ஜீைப்பிடி உைரனீ்ரிவல கழுைப்படுகிறதும் 

5. ஜீைத் தண்ணீபரன்னும் ஆலைாயூற்றில் படிந்நு கவளப்பாறுகிறதும் 

6. அருவணாதய அருட்பாற் கடலுள் ைாய்மடுத்து ைலிவம பபறுகிறதும் 

7. மாறாத கசப்பபன்னும் இருவள விட்டு மீண்வடாபமன்று வையாளி வபாடுகிறதும்மாக 

பமய்யாகினைங்வங 

என ஆதி மான்மியத்தில் அருளப் பபற்றுள்ளது.  

வானளாவிய அதிகாரம்:- னிவனபைன்னும் பிரம்மத்துடன் கலந்து ஒடுங்ஙச ்பசய்யும் அதிகாரம் 

பபற்றைர ்குருபபருமான் 

அரியவற்றுள் எல்லாம் அரியத மபரியாஜரப்  

யபணித் தமராக் மகாளல். (குறள் 443)  

 

ஆற்றல் மிகுந்த பபரிவயாரக்வள வபணி மகிழ்வித்து அைவர தமக்கு உற்றைராக பகாள்ளுதல் 

அரியைற்றுள் அரிதாகும் என திருைள்ளுைர ்பபருமான் கூறியுள்ளாரக்ள். 

 

ஜவத்திய நாதன்:- தீண்டாமல் தீண்டி மன வநாய்க்கு கங்குல் பகலற்ற பைட்ட பைளியில் பரிசுத்த 

ஆவிபகாண்டு வைத்தியம் பசய்பைர ்- ஜீை பண்டிதர.் 
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ஞானம்:- 

அறுக்குமட்டு மாய்ஜகதஜன யறுத்யத விட்டு 

  அருமஜறயி மனறிவழியய ஆசான் பின்யன 

உருக்கமுட னூசிமுஜன வாசல் பாய்ந்து 

  ஓமுடிந்ந பட்டணத்தூ டுருகிச ்மசன்று 

மவறுக்காமல் மனம்மவறுத்து னின்றா யானால் 

  யவதாந்நத் திஜசனாத மவளியும் யதாணும் 

விருப்பமுடன் மனமூணி யுஜறந்நா யாகில் 

  மவல்லாமற் யபாவதில்ஜல மமய்ஞ்ஞா னத்ஜத.  

 

 எனும் பதய்ை ைாக்கிற்கு இணங்க பமய்ஞ்ஞான வபரின்ப பபருைாழ்வில் குடிவயற்றி 

வைக்கும் திருச ் பசயலானது எம்பபருமான் சாவல ஆண்டைரக்ளின் திருைருளால் என்பறன்றும் 

நவடபபற்றுக் பகாண்வட உள்ளது என்று கூறி குருபிரானைரக்ள் சவபவய நிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

09-10-2021 சனிக்கிழஜம சஜப :மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. விைய சித்ரா  

 

நவராத்திரி மகாலுவின் சிறப்பு   

 

 நைராத்திரி பகாலுவின் நகல் ைழிபாடு அசவல நிவனவூட்டுைதற்காகவை 

பகாண்டாடப்படுகிறது. கல்வி, பசல்ைம் வீரம் இந்த மூன்று நிவலகளுக்கும் முக்கவலைாணியாக  

விளங்கும் தாவய சிறப்பிக்கும் ைண்ணமாக ஒை்பைாரு மூன்று நாட்களுக்கும் ஒை்பைாருைருக்கும் 

சிறப்பு பசய்ைர ் .லைண மணிமந்திர ஔைதம் தான் னைனீதங்களாக னிற்பவத அறிய வைண்டும் 

.நம் பதய்ைமும் சந்திர சூரிய பிரவப மயிலாசனம் உவடய ஜீைசிம்மாசனம் அவமத்து அதில் ஏழு 

படி தாண்டி எட்டாைது நிவலயில், தண்வட, சதங்வக வபான்ற திருைாபரணங்கவள அணிந்து, 

திருவிழாக் காலங்களில் பகாலுைாசனம் வீற்றிருப்பாரக்ள் .அைரக்ள் முன்பாக ஏழு பூரிகள் 

இருக்கும். மனிதரக்வள மகான்கள் ஆக்குகின்ற அருந்தை மந்திர ஆராதவனகள் இன்னபதன்று 

அறிந்த மக்களால் மட்டுவம அறியக்கூடிய ஒன்றாய் இருப்பது பகாலு என்றும் குருபிரான் அைரக்ள் 

எடுத்துவரத்தாரக்ள் 

யகாடாயிதக்கூர் வாக்கியம் (73)பற்றிய விளக்கம் யபசப் மபற்றது. 

 அமுத தாவரயின் சிறப்பு பற்றி விளக்கப்பபற்றது. ஆகம விதிப்படி அவமக்கப் பபற்றுள்ள 

வகாயில்களில் பீடத்தின் வமல்  பாவனவய கட்டி, அதிலிருந்து தண்ணீர ் சிைலிங்கத்தின் வமல் 

விழுைதுவபால் அவமக்கப்பட்டிருக்கும். சிைலிங்கம் தீ ைடிைாக இருப்பவத  ஆற்றுப்படுத்தக் கூடிய 

நீரானது வமலிருந்து விழுைது வபால் அவமக்கப் பபற்றிருக்கும். இது குறிப்பது என்னபைன்றால் ,குரு 

பபருமானுவடய திருசச்ன்னிதியில் அைரக்ளிடமிருந்து பைளியாகும் அமுத தாவரயாகிய அருள் 

ைரஷ்ிப் பானது பபாழியப் பபறும்பபாழுது  ருத்ர ரூபமாக இருப்பது சாந்த பசாரூபமாக 

மாற்றப்பபறும் அரும்பபரும் பசயவலக் குறிப்பதாக இருக்கிறது என்று விளக்கம் தரப்பட்டது.  

குரு மணிமாஜல"அங்ஙமதிடத்தில்"பாடலுக்கான விளக்கம்:  
அங்ஙம திடத்தி ஜலம்புலக் கதஜவ 

 யஜடக்கும்யப ரறிமவனக் கருளி 

எங்ஙுரு னாத மரனக்குப யதச 

 மிருத்திய தனிமுதற் மபருமான் 

மங்ஙிடா மாரக்்க னாதரங் ஙிருந்நு 

 வழுத்திய குருமணி மாஜல 

எங்ஙணும் விளங்ங லாஞ்ஞஜன யிலங்ஙும் 

 யாமுகம் மதுமதிக் கடயல 

 

 ஆறு ஆதாரத்திற்கு இருப்பிடமாக இருப்பது வபாகாப்புனல். அதற்குள் 

இருக்கும் பைளிசச்ப் பபாருளாகிய காரணவதகத்திற்குள்  ஐம்புலன்கவள 

அடக்கக் கூடியதுதான் வபரறிவு. மாரக்்கத்வத அறிந்து ைந்த பபரிவயார ்நமக்குள் 

உருைாகும் அறியாவமயாகிய இருவள அடக்கி லயப்படுத்தி நமது நிவனவை 
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வமல்வநாக்கமாக மாற்ற அனுக்கிரகம் பசய்ைாரக்ள். அைரக்வள னம்வம அறிவுக் 

கடலில் ஏற்றி வைப்பைரக்ள் என்ற விளக்கம் தரப்பபற்றது. 

திருவாசகம்(குயில் பத்து) "நீல உருவின் குயியல" என மதாடங்ஙும் பாடல். 

 குயில் =கு+இல் கு=இருள்; இல்=இல்வல. அறிவு இருக்கக்கூடிய தலம். அங்கு 

அறியாவமக்கு இடமில்வல. குயில் என்பது பத்து ையது கன்னிவய மகம்மூதுவைக் குறிப்பதாகும். 

உள்ளுவறக்  வகாயிலில் காய காயத்திரியாக விளங்கும் மங்வகவய ஒழுக்கத்துடன் ஆசானின் 

துவண பகாண்வட அறிந்து பழகித் பதளிந்தால் உணரவ்ு உணரவ்ுகார ரகிதமாகும்  என்று விளக்கம் 

வபசப்பபற்றது. 

யதவாரம் (திருக்காட்டுப்பள்ளி) "திஜரகமளல்லா மலருஞ்சுமந்து" என மதாடங்ஙும் பாடல்: 

 காவிரியானது கசடுகவள ஒதுக்கி சுத்தமான நன்னீவர மக்களுக்கு ைழங்குைது வபால 

ஆசான் அைரக்ளிடமிருந்து ைரும் ைாய்வமயானது பபாய் மலக் குற்றங்கவள ஒதுக்கி அறிவை 

மலரச ் பசய்கிறது. நம் மனதின் குற்றங்கவள சீரப்டுத்தும் ைாய்வமவயக் காட்டுைவத 

திருக்காட்டுப்பள்ளி என்று வபசப் பபற்றது. 

னிரக்்குணம் 

 குணம் அற்றால்தான் னிரக்்குணம்.குணம் நாவனக் பகாண்வட பசயல்படுகிறது. சாத்வீகம், 

ரவஜா, தாமஸ,என்ற முக்குணங்களுக்குக் காரணமாக இருக்கும் மனமும், குணமும் இரட்வடப் 

பிறவிகள். ஆண்டைரக்ள் பதௌஹீது மக்காமில் னபுசுகவள குணங்களின் படிகளாகவும் 

சிபத்துகவள அறிவின் படிகளாகவும் கூறியுள்ளாரக்ள். குணங்களினால் விவனகள் 

உண்டாகின்றன. மனிதன் மட்டுவம தன் குணத்தில் இருந்து மாறி எல்லா குணங்களிலும் 

பசயலாற்றுகிறான். தூக்கத்தில் தான் குணம் அற்று இருக்கிவறாம். விழிப்பு னிவலயில் 

னிரக்்குணமாக இருக்கும் பசயவலப் பழகுைவத பிரம்ம வித்வத.  குணங்குடியனாக ைாழும் குரு 

பபருமானின் பசாற்குணத்தின் மீது பற்று வைப்பவத னிரக்் குணமாைதற்குரிய  வமலானைழி என்ற 

கருத்துகள் பகிரப்பபற்றது. 

அவதாரத் திருநாள்  

 சாவல இரவி அப்பாவின் தூலத் தந்வதயார ்பபருமாள். தாயார ்ஜானகி அம்மாள். ஆறாைது 

அறிவை அறிந்து பமய்யறிவில் எட்டாத நிவல அவடைாரக்ள் என்று எட்டாைது மகனாக தங்கள் 

மகவை ஈன்று எடுத்தாரக்ள் வபாலும்! கவுண்டர ்ஐயாவின் பாதம் பற்றி ஆறாைது அறிவை அறிந்து(6) 

அைரக்ள் னாதத்வத பத்தி(10)யதால் பதய்ை வயானியில் பிறந்து னாவளக் வகக்பகாண்டவமயால் 

அைரக்ளின் பிறப்வபவய 6.10.1962 அைதாரத் திருனாளாக பகாண்டாடும் ைண்ணம், 

தீரக்்கதரிசனமாக அவமந்துள்ளது என்று அைதார னாளின் சிறப்பானது வபசப் பபற்றது. 

 நாளின் ரகசியத்வத உணரத்்தும் சிறுகவத ஒன்று:-சுகமாக ைாழும் ஒருைருக்கு அைருவடய 

மரண வததி பதரிந்துவிட்டால் அதன்பின் ைரும் நாள் எப்படி இருக்கும்? எல்லாவம மரண 

நாளாகத்தான் இருக்கும். இன்னும் பத்து நாளில் மரணம் என்றால் அைர ் எப்படியான ஒரு மரண 

பயத்தில் இருப்பார.் பிறந்த நாள் ைந்தால் கூட பகாண்டாட மாட்டார.் அது சமயம் பபரிவயார ்ஒருைர ்

அைவரப் பாரத்்து நம்பிக்வக ைாரத்்வத கூறி திருநீவறத் தினமும் பூசச ் பசால்கிறார.் திருநீறு 

தீரும்வபாது மரணம் சம்பவிக்கும் என்றும் கூறுகிறார.் தினமும் பூசா விட்டாலும் மரணத்வத 

சந்திக்க வைண்டும் என்று கூற அவத பாதுகாப்பாக வைத்து தினமும் தைறாமல் பூசி 

ைருகிறார.்திருநீறு தீரத ்தீர பயத்தில் மறுபடியும் ஒரு பபரிவயாவரச ்சந்திக்க அைர ்பாதி வபானது 

வபாகட்டும் மிசச்ம் பாதியும் விரயமாகாமல் உன்னுவடய ைாழ்நாவள பாதுகாக்கும் சூதானத்வதச ்

பசால்லித்தருகிவறன் என்றால் அந்த மனிதனுக்கு எப்படி இருக்கும்? அவதச ்பசால்லிக் பகாடுத்த 

பபரிவயார ்பதய்ைமாகவை பதரிைார.் இப்படித்தான் ஒை்பைாரு மனிதனிடத்தும் ஒரு பபாக்கிைம் 

வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அவத அறியாமல் வபாகத்திலும் உறக்கத்திலும் அதவன விரயமாக்கிக் 

பகாண்வட இருக்கிவறாம். ஏன்? இந்த மரண வததி பதரியாததால் தான். அது பதரிந்து விட்டால் என்ன 

ஒரு பயம் ைந்துவிடுகிறது. அப்படியான நம் விவலமதிப்பில்லா உயிவர 

பாதுகாப்பாக வைக்கும் சூதானத்வதத்தான் னாளின் உண்வமவய அறிந்து ைந்த 

குருைானைர ்னமக்கு அவதக் கல்வியாக ைழங்கிக் பகாண்டிருக்கிறாரக்ள் என்று 

னாளின் சிறப்பானது கவதயாகக் கூறப் பபற்றது. இன்னும் அடுக்குபமாழியாக 

"வப"என்ற பசால்வலக் பகாண்டு வசால்னாப்வப, அஜவப, கிருவப, கருப்வப, 
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இருப்வப, அன்வப, சவப, என்று அடுக்கு பதாடராக வபசி பமய்ஞ்ஞானத்தின் படி 

நிவலகள் அழகாக விளக்கப் பபற்ற பின் சவப நிவறவுற்றது. 

 

10-10-2021 சை்துவாசச்ாரி சதப: மைாகுப்பு: ஸ்ரீ.கிருஷ்ணமூர்ை்தி 

 

னான்: 

தருக்கினம் புள்ளூரக்ாலி ைலம்வாழ் மைந்நும் 

 தான்பிறந்ந வதன்கடஜம முடித்து னிற்க 

அரியபிறப் பானமனு னாமனன் யறாதும் 

 அவ்வுருஜவ யனாக்கியுன்றன் கடஜம மயன்ன 

 என்ற பாடலில் ைரும் "னான்" என்று பசால்லும் பபாருள் சரை்த்வதயும் ஆட்சி பசய்கின்ற 

பபாருளாக இருக்கின்றது. அது மற்ற ஜீை ராசிகளிடத்தில் வைத்து பவடக்கப் பபற்றிருந்தாலும் 

மனிதனிடத்தில் தனி சீதனமாக உள்ளது. அது இவறைனால் அருளப் பபற்ற சுயம் பிரகாசமாக 

இருக்கிறது ."னான்" என்பது அை்ைாகவும், விடி பைள்ளியாகவும் பஞ்ஞ புலன் ஒடுங்ஙும் 

கஞ்ஞாைாகவும் இது எல்லாம் பதரிந்து பகாள்கின்ற பத்தாக உள்ள இடமாகவும் இருக்கிறது. 

"எட்டிரண்டும் பத்தான விடம் காணாதார்" என பமய்ைழினூல் பாடலிலும் கூறப் பபற்றுள்ளது. 

இவதவய சத்திய வைதத்தில் "னாயன வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கியறன்." என கூறப் 

பபற்றுள்ளது. 

 குரு பிரான் மீது வைக்கும் அன்பு சுைரக்்கத்வத தரும். அைரக்ளுவடய எண்ணத்திற்கு 

வனராக னான் இருக்க வைண்டும். அந்த சத்திய ஒட்டுதவலாடு னடந்நு பகாள்ளும் வபாது 

அைரக்ளுவடய அன்வப னித்திய ைசந்தத்வத அளிக்கும். இசப்சயலானது ஆதி மாரக்்க னீதி 

அவையில் னிரூபிக்கின்ற பசயலாக உள்ளது. 

ஆயுதம்: ஒர ்இதழ் தாமவர, ஓபரழுத்து மாத்திவர வகால், சிைபசங்வகால், முக்கூர ்கத்தி, ைாள், சூல் 

ஆயுதம், னாைாஸ்திரம், வசால்னா வப, வகாடாயிதம், கூவராங்கிய பட்டயம், முரசு, பூம்பாதம், பசால் 

ஏர ்உழைர,் சங்ஙப்பலவக என்பதின் விளக்கங்கவள ஒரு பமய் ஆசானின் ஒரு பமாழி கீவதயின் 

மூலமாகவை பபற முடியும். இவதவய "சீதக் களபச ்மசந்தாமஜரப் பூம் பாதச ்சிலம்பு பல இஜச 

பாட "  என வினாயகர ் அகைலிலும் கூறப் பபற்றுள்ளது. ஆயுதம் என்பது னாதமாக இருக்கிறது. 

அறியாவம என்பது அழிந்து அறிவு கூவராங்கினால் னாதம் வகைரைாகும். இதற்கு ஆசானின் முழு 

இரக்கம் வைண்டும். வகாடாயிதக் கூர ்ைாக்கியத்தில் அனித்திய வதகம் ஒரு கத்திவயக் கண்டால் 

பயப்படும். பனருப்வபக் கண்டு அஞ்ஞும். பசி, பிணி இைற்றால் துயருறும். ஆனால் வகாடி சூரியப் 

பிரகாசமான ஒரு னித்தியவதகம், பஜய வீரவதகம், ஆயுதம் பனருப்புத் தீண்டாத வதகம், பசி தாகம் 

வனாய் எட்டித ்தீண்டப்படாத வதகம். ஈசனாகிய அந்நத் வதகத்வதக் வக வபாட ைந்தைரக்வள நாம். 

எந்ந ஒரு அறிவும், ஆயுதமும் எட்டித் தீண்டப்படாத அந்ந மகா மகா அருந்தலத்தில் இருந்து ைரும் 

ஆசானின் திரு ைாக்கிற்கு பசவி சாய்த்து அமுதத்வத அருந்தும் மனுக்களுக்கு னித்திய 

வபரின்பமானது அருளப் பபறுகிறது.  

அமரர்: அறுசுவை பகாண்படாளித்த இடத்வத அறிந்தைர ்அமரர.் அைரக்ள் என்னாளும் கயிலாய 

மவலயில் ைாசம் பசய்து ஜீைவன ஒளிரச ்பசய்கிறாரக்ள். 

பக்ஷிக்கின்ற-ரக்ஷிக்கின்ற அக்னி: பக்ஷிக்கின்ற அக்னி மனமாகவும், ரக்ஷிக்கின்ற அக்னி 

அறிைாகவும் இருக்கிறது. 

அடக்கம் :"மூசச்ு லயமாகிய மயனாலயம்" மனமற்றுப் வபானால் மூசச்ு லயமாகி, சுைாசம் ஒடுங்கி 

அடக்கமாகிறது இவதவய  

"அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காஜம 

ஆரிருள் உய்த்து விடும்"  

     என திருைள்ளுைர ்பபருமான் கூறியுள்ளாரக்ள். 

 பதாடரந்்து குருபபருமானின் அைதார திருனாளின் சிறப்பானது வபசப் 

பபற்று அவை இனிவத னிவறவு பபற்றது.  
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10-10-2021 சிவகாசி சஜப:மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. மையக்குமார ்

 

நம் குரு பபருமானைரக்ள் அமுத னா பகாண்டு அருளிய னீதி பமாழியின் 

அம்சங்கள். “பசித்திரு - தனித்திரு – விழித்திரு” என்பது ைள்ளல் பிரானின் 

திருைாக்கு.  

 

பசித்திரு:-ஆசானின் அருளமுத உணவை அனுதினமும் நம் பசவியில் ைாங்கி உண்ண 

வைண்டுபமன்ற நிவனவைாடு காத்திருப்பவத பசித்திருப்பது.  

 

விழித்திரு:-விழிப்புலகு ஏற்றும் விமலனாகிய ஆசானின் அருளால் அறிவின் ைழிக் கூடி நடந்து 

உறக்க உலகம் கடந்த விழிப்புலகில் ைாழ்ைவத விழித்திருப்பது. 

 

தனித்திரு:-மனமற்ற பரிசுத்த நிவலயில் இருப்பவத தனித்திருப்பது.  

 

 கிருை்ண புராணத்தில், காளிங்கன் என்னும் பாம்வப  அதன் தவலயில் அமரந்்து கிருை்ணர ்

அடக்குைது வபால அவலந்துக் பகாண்டிருக்கும் வதவையற்ற நம் எண்ண ஓட்டத்திவன ஆசான் தன் 

நாதத்தால் அடக்குகிறாரக்ள். உணரச்ச்ி - உணர்வு - உணர்வுகார ரகிதம். 

 

உணரச்ச்ி:- உணரச்ச்ி என்பது உடல் சம்மந்தப்பட்டது. உணரவ்ு என்பது உடலுக்கு அப்பாற்பட்டது. 

மான்மியத்தில் உணரச்ச்ிவய உடலானது பபாதிந்து இருப்பது வபான்றும் என ஆண்டைரக்ள் 

அருளியுள்ளாரக்ள். மாவயயின் பமாத்த உருைவம நம் உடல். அப்படியான அழிவுடல் தான் நான் 

என்ற அறியாவமயில் இருப்பவத உணரச்ச்ி. “மபாய்யின்ப உணரச்ச்ி மமய்யுணர்வு மகால்லி” 

(அறிவு அறி பாடம் ப.எண்: 124) உணரச்ச்ி ஐயறிவு நுகரச்ச்ியில் ஊனக் கண் பகாண்டு உணரை்து.  

 

உணர்வு:- ஓம் எனும் பிரம்மம். இது உடவலயும் ஆன்மாவையும் இவணப்பது. ஆசானின் உள்ளத் 

பதளிவிலிருந்து ைரும் ைாரத்்வதகவள உணரவ்ு. 

 

திருமூலர ்பாடல் , 

 

யான் மபற்ற இன்பம் மபருக இவ்ஜவயகம் 

வான் பற்றி நின்ற மஜறமபாருள் மசால்லிடின் 

ஊன் பற்றி நின்ற உணர்வுறும் மந்திரம் 

தான் பற்ற பற்ற தஜலபடும் தாயன. 

 

உணர்வுகார ரகிதம்:- மனமற்ற பரிசுத்த நிவல. பரிசுத்தம்: நம்முவடய பிறப்பபன்னும் 

வபதவமவய நீக்கி சிறப்பபன்னும் பசம்பபாருளாகிய அறிவை அளிக்கவை பபரிவயாரக்ள் 

அைதாரம் தாங்கி ைருகிறாரக்ள். நம்முவடய மனவத பரிசுத்தப் படுத்துைதற்காக அைரக்ள் 

பரிசுத்தம் என்ற எல்வலயில் இருந்து பதாடரந்்து நமக்கு அருளுகின்றாரக்ள். 

 

கற்க கசடறக் கற்பஜவ கற்றபின் 

நிற்க அதற்குத் தக. – (திருக்குறள் 391) 

 

 மனக்கசவட பமய்க் கல்வியால் மட்டுவம நீக்க இயலும். பமய்க்கல்விவய வபாதிக்கும் 

ஆசானின் நாதத்வத நிவனவினில் பதாடரந்்து நிறுத்தினால் மட்டுவம கசடு அறுபடும். பஞ்ச 

பூதங்களில் பநருப்பு மற்றும் ஆகாயம் என்பதில் அசுத்தம் இல்வல. புற ஆகாயவம எை்வித 

அசுத்தமிலாது இருக்குபமன்றால், பபரிவயாரக்ளின் சுத்தத ் திருைடியாகிய ஞான ஆகாய 

பபருபைளியில் இருந்து பிறங்கும் னாதம் எப்பபரும் பரிசுத்த நிவலயாக இருக்கும். அப்பரிசுத்தம் 

ஒரு வபாரவ்ையாக நம் மீது படிந்து அசுத்தங்கள் நம் மீது படியாமல் பாதுகாக்கின்றது. நாம் நம் 

அழியாத பசாந்த வதகத்தில் குடிவயறி ைாழ உடல் ,எண்ணம், பசால், பசயல், 

இவைகளில் சுத்தம் இருத்தல் அைசியம். இதுவை ஆதி மாரக்்க நீதி அவையில் 

ஆசானின் இரக்கத்தால் வபாதிக்கப் பபற்று பசயலாக நவடபபற்று ைருகிறது. 

பரிசுத்தம் என்றதில், பரி என்பது குதிவர. “அன்னமயில் வாசிமயன்ற குதிஜர 
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யயறி” என்னும் ஆண்டைரக்ளின் பாடலின் படி ைாசி என்பது குதிவர, எனவை இது 

சுத்தமான நிவனவை குறிப்பதாகும். 

 

1.”ஆறு இல்லாத ஊர் பாழ்”: ஆறு என்பதற்கு ைழி என்ற பபாருள் உண்டு. “நாயன 

வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கியறன்” ைழி என்பது நான். ஊர ்என்பது 

உணரவ்ை குறிப்பது. (நான்) பமய் உணரை்ற்று இருப்பது பாழ் என்று பபாருள். 

 

2. “நீர் இல்லாத மநற்றி பாழ்”: சதாசிைவம பநற்றியாகும். மந்திரமாைது நீர ் என்றுள்ளது. இது 

ஆசானின் நாதத்வத குறிப்பது. சத்தத்தின் உள்வள சதாசிைம் காட்டி, சிைமயத்வத அறிவிக்கக் 

கூடிய நீர.் அந்த நீர ்இல்லாத பநற்றி பாழாகும். 

 

3.”யகாவில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க யவண்டாம்” : வகா = சத்தம்,.“னில்மலன னின்றுபல் 

லாயிர மாண்மடனும் மசல்லுயம வில்யலாஜச” (வசாடச னிவல : ப.எண்: 100) என்ற பாடலுக்வகற்ப 

ஆசானின் நாதம் அந்த சத்தமாகிய வில். அது இல்லாத ஊராகிய உணரவ்ில் குடியிருக்க வைண்டாம் 

என்று பபாருள். 

 

 பரமாத்மாவின் வகயில் இருக்கும் சங்கிலிருந்து பைளிப்படக் கூடிய சத்தம். நிவனபைன்னும் 

ஆகாயத்தில் ,உயிர ் உரசும் பபாழுது சத்தம் உண்டாகின்றது. அது வபால உயிர ் எழுத்து , பமய் 

எழுத்துடன் வசரும் பபாழுது உயிர ்பமய் எழுத்து நம்மிடம் பிறக்கின்றது. ஜீைவன ரட்சிக்கக் கூடிய 

சதத்வம பமய்யான சத்தம். உலகின் மூன்று பகுதியும் சூழ்ந்துள்ள கடல் அவலயின் ஓவசக்கு 

நிகரானது ஆசானின் நாதம். மனுவை ஈசனாக மாற்றும் ைல்லபம் அை் ஓவசக்கு உண்டு. 

 

 உணரவ்ைாடு இவறைனிடம் கலந்திருக்கும் நிவலவய தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பபறுைது. 

இதுவை வபரின்பம் இவத தவிரத்்து புறத்தில் அனுபவிப்பது அவனத்தும் சிற்றின்பம். எனக் கூறி 

சவப இனிவத நிவறவுற்றது. 

 

14-10-2021 வியாழக்கிழஜம சஜப:மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. குமயரசன் 

 

ஆயுத மற்றும் சரஸ்வதி பூஜையின் சிறப்பு காமணாளிக் காட்சி: உலகத்தில் இன்வறய தினம் 

அைரைர ் பதாழிலுக்கு உபவயாகப்படும் பபாருள்கவள வைத்து ைழிபட கூடிய நாளாக மக்கள் 

எண்ணி ைழிபடுகின்றாரக்ள். வமலும் நைராத்திரியின் ஒன்பதாைது நாவள பகாண்டாடும் 

விதமாகவும் அவமந்துள்ளது. முக்கவலைாணியின் பசயல் கல்வி, பசல்ைம், வீரம் இதவன 

உணரத்்துைதாக உள்ளது. கல்வி என்பது பமய்க் கல்வியாகிய சாகாக் கல்வி, வீரம் என்பது புலன் 

ஐந்தும் பைன்றார ் தம் வீரவம வீரமாகும். பசல்ைம் என்பது அழியா பசல்ைம், வகடில்லா அறிவுச ்

பசல்ைத்வத பசவியின் மூலம் ஆசானின் னாதத்தால் பபறுைது. வைதத்வத வகாடாயுதமாகிய 

ஆயுதத்தின் மூலம் பபறக்கூடிய பசயவலக் குறிப்பவத ஆயுத மற்றும் நைராத்திரியின் 

சிறப்பாகும்.பதய்ை மூரத்்தங்களின் வகயில் வைல், சூலம், தண்டாயுதம், சங்கு, சக்கரம், வபான்ற 

ஆயுதங்கள் வைத்திருப்பவத காண்கிவறாம்.இவைகவள வைத்து பூவஜ பசய்ைதில்வல. இந்த 

ஆயுதங்கவளயும் அைற்றின் பசயல்கவளயும் குறித்து ஒளவைப் பிராட்டியும் விநாயகர ்அகைலில் 

"யகாடா யுதத்தால் மகாடுவிஜன கஜளந்யத" என்றும் சாவல ஆண்டைரக்ள் 

அமலாம்பஞ் ஞாட்சரவா 

 ளாயுதமமய் ஆலயத்தில் 

னமமதனயவ மமய்ப்மபாருஜள 

 னாடிய ஜடந்நிடுவாய்  

 

சாஜல ஐயறன் யசாலினாப் ஜபதன்ஜன 

யவல்மகாண் டீட்டிவி ரித்துள்யள காட்டிட 

யமயல மசாரக்்கமும் மத்யபா தாளமும் 

கால மூன்றுங்ஙண் டதுப யதசயம  

     எனவும் அருளியுள்ளாரக்ள்.  
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 அந்த பசால் னா வபயினுள் இருந்து வைல் வபால் கூர ்ஆயுதமாக அைரக்ளின் 

னாதம் பசயல்படுகிறது. இந்த னாதத்வதத் தான் பூஜிக்க வைண்டும். ஆசானின் 

ைாய்வமக்குள் ஆனைரக்வள பிறைா நிவலவய அவடைாரக்ள் என்றும் 

அருளியுள்ளாரக்ள்.  

உப்பு :-உப்பின் ரகசியம் நைபாைாணங்களாக உள்ளது எனவும் அவத அமுதமாக 

நைனீதங்களாக மாற்றும் வித்வதவய பிரம்மவித்வத என்றும் இதவன நமது பதய்ைம் 

"விடமதுவுண் டமுதமது ஊறிவர மலங்யங" எனவும், 

விடமதஜனக் ஜகவாசி மூலிஜகசச்ார் 

விட்டாட்டி மையபதத்தி மலடுத்தருந்நு 

விடமதஜன யறிந்நருந்நா விட்டிடியலா 

விடமதுவுன் னுடலதனி யலறிடுயம  

 எனவும் அருளியுள்ளாரக்ள். ஆண்டைரக்ளின் எண்ணத்தில் இருந்து உதித்ததுதான் வைதம். 

வைதத்வதப் புரிந்து பகாள்ள ஆறாைது அறிவு பதரிய வைண்டும். இதவனவய ஆண்டைரக்ள் 

"அறிவிஜன யறிந்யநார் அறிவரிவ் வாய்ஜம" என்றும் "அறிவிருக்கும் தலமறியார் ஆவி வீயண 

யபாவார்". என்றும் கூறியுள்ளாரக்ள். திருமந்திரத்தில் 

 

அறிவு வடிமவன் றறியாத என்ஜன 

அறிவு வடிமவன் றருள்மசய்தான் நந்தி 

 

 என்ற பாடலில் நந்தியாகிய குரு பபருமான் மூலம் அறிவு ைடிைம்  இன்னபதன  பதாட்டுக் 

காட்டப்படும் இடம் இருதயம். இதன் நிவலகவள  அறிந்தைரக்ளால் மட்டுவம அைரக்ளின் 

அறிவையும், வைதத்வதயும் அறிய முடியும் என குரு பிரான் அருளினாரக்ள்.  

குருமணி மாஜல: பாடல் எண்- 15.“ வித்ததில் மரமாய்” ... என மதாடங்ஙும் பாடல் 

வித்ததில் மரமாய் மரமதில் வித்தாய் 

 விதமிமதன் றறிமயாணாக் கடலாய் 

வித்ததாய்ப் பரத்தில் முந்நியு மிகத்தில் 

 விஜளந்நதி யனர்ஜமயாம் படியில் 

வித்திலா துவந்ந விஜளகலி மரமாய் 

 விஜளந்நவா னறிமயாணாக் கடயல 

சுத்தனிரக்் குணமாய் லாஞ்ஞஜன யிலங்ஙும் 

 சூல்முகம் மதுமதிக் கடயல 

 

 வித்திலிருந்து ைந்தது மரமா அல்லது மரத்திலிருந்து ைந்தது வித்தா என்பதற்கான விவடவய 

இைற்வற பவடத்த இவறைனின் சக்தியும் மனித உருைமும் தாங்கி ைந்திருக்கும் சற்குருைால்தான் 

கூறமுடியும் எனவும், வித்தில்லா வித்தாக, இவற சூலாக, சுத்த னிரக்்குணனாக, சன்னதங்கள் 

தரித்து மதிக்கடலாக விளங்கும் ஆசானின் னாதவம நம் ஜீைவதகத்தில் குடிவயறி ைாழும் 

ைாழ்க்வகவய அருளுைது என்றும் பகிரப் பபற்றது. 

ஸ்ரீமாணிக்கவாசகர் அருளிய மசன்னி பத்து:பாடல் எண்-9. “வம்ப னாய்த்திரி யவஜன 

வாமவன்று”... எனும் பாடல். 

 ைம்பனாய் திரிந்த நம்வம ைம்படியாய் அவழத்து ைல்விவனயில் அகப்பட்டு பிறவிச ்

சூழலில் கிடக்கிவறாம் என உம்பராக ைந்து புரியவைத்து அதிலிருந்து மாற்றி வைக்கிறாரக்ள். 

"விஜனப்யபாக யமமயாரு யதகங்கண் டாய்” என பட்டினத்தார ்அைரக்ளும் கூறுகின்றாரக்ள். குரு 

பபருமானின் ைாய்வமவய உணரந்்தைரக்வள அன்பரக்ள் என பகிரப்பபற்றது.  

யதவாரம் (திருக்காட்டுப்பள்ளி) "யதாலுஜட யான்வண்ணப் யபார்ஜவயினான்" என 

மதாடங்ஙும் பாடல்  

 உணரச்ச்ி ைசத்தில் இருந்த நமக்கு பமய்யுணரவ்ு அளித்து மரணக் 

குளிரிலிருந்து வபாக்கக் கூடிய அன்பாகிய வபாரவ்ை அளிக்கும் ைாய்வமவய 

பமய்மணம் கமழும் பைண்ணீராக உள்ளது. நுண்அறிவு பபாதிந்து விளங்கும் 
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நூலகம் ஆசான் அைரக்வள. இமயத்தில் உள்ள இவறைவன ைழிபடும் அசலான 

ைழிவயக் காட்டுகிறாரக்ள். இதவன ஆண்டைரக்ளும் உன்வன அறிவு வீட்டில் 

ஏற்றவை ஒை்பைாரு தீட்வையும் எடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது எனக் 

கூறுகிறாரக்ள். நம் ஜீைவனத் தாங்கும் பாதமாக, வைகாக்காலாக, திருைடியாக 

விளங்கும் அதவன காட்டும் வமலைரின் ைாக்வக மின்னல் கிரணமாகிய 

ஜீைவதகத்வத காட்டித் தரும் பபாற்பாதமாக விளங்குகிறது என பகிரப் பபற்றது.  

 அங்கத்தினரின் வநரக்ாணலுடனும், சற்குருவின் ஆசியுடனும் சவப இனிவத 

நிவறைவடந்தது.  

 

16-10-2021 மான்மியம் சஜப:மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. வடியவலன் 

நவராத்திரி:  

 உலக அன்வனயாகிய ஒவர தாய் சக்தி ைடிைாக மூன்று னிவலகளாக இருக்கும் ரகசியம். 

இடகவல, பின்கவல, சுழிமுவன. சூரியன், சந்நிரன், அக்னி கவலயாக இருப்பைள். இவறசூலி, 

திரிசூலி, சூல்முகமாக விளங்ஙுபைள். இருளில் இருந்நு  பிரகாசமாக ைந்நு னம் உடலில் ஜீைனாக, 

பைளிசச்மாக, என்றும் இருப்பைள். இதுவை னிஜ பசயலுவடய னைராத்திரி விழாவின் ரகசியமாகும். 

பபாம்வமகவள அடுக்கி வைத்து இந்ந ரகசியத்வத பதரிந்நு பகாள்ள முடியாது. தாயாய் 

எழுந்நருளும் ஒரு பமய்க்குருபிரான் மூலமாக தான் அறிய முடியும். 

யகாடாயிதக்கூர் வாக்கியம் எண் - 74. யதவனுஜடய வாரத்்ஜத: 

உஜர கிளம்பவு முள்ளமும் தித்திக்கத் 

திஜரயிருள் கிழிந்யந மதறிபட்டிட  

அஜற திறந்நு வறிவங் ஙிலங்ஙிடத் 

துறவு கண்டு மதாழுமதழுந் யநாதுவான் 

 

 மனிதனுவடய னாவுக்குப் பபரியதாக உலகம் இல்வல, ஏபனனில் உலகம் இன்னபதன்று 

அறிவிப்பவத அந்ந னாவுதான்.பமய் ஞானப் பரம்பவரயில் ைரும் ஒரு பமய் குருபிரானின் திரு 

னாவில் இருந்நு தான் அருளானது சுரந்நு, மிகுந்நு ைாரத்்வதயாக, ைசனமாக,உவரயாக கிளம்பி 

ைருகிறது. அந்ந ைாரத்்வத யுகத்வதவய மாற்றக்கூடிய ைல்லபமுவடயது. அதாைது கலியுகத்தில் 

னரனாக இருக்கும் ஒருைவன மனிதனாக மாற்றி "மூன்றாைது கண்வண" திறக்கும் 

ைலிவமயுவடய திருைாரத்்வத. ஐயறிவில் இருந்நு மாற்றி னம் உள்ளம் தித்திக்க ஆறாைது அறிவில் 

ஏற்றி ைாழவைக்கும் ைாரத்்வத. அறியாவம என்னும் இருவள னீக்கி அறிைாக பைளிசச்மாக, 

ைழியாக இருக்கும் ைாரத்்வத. சிற்றின்பம் கடந்ந வபரின்பத்வத அளிக்கும் ைாரத்்வத. வமலும் 

துைாபர யுகம், திவரதா யுகம், கிவரதா யுகம்,என்ற அதி மவகான்னத எல்வலக்கு அவழத்து பசல்லும் 

யுகப் புரட்சியான ைாரத்்வத. வகலாயம், வைகுண்டம், மிகராஜ், பரமண்டலத்தில் என்றும் அழியாத 

னித்திய வபரின்ப ைாழ்வில் னம்வம ைாழ வைக்கும் அமுத னா ைாரத்்வத. இதுவை அருள் மிகுந்ந 

வதைாதி வதைனின் இவற திரு ைசனமாகும். இவதவய திருைள்ளுைரும் 

நிஜறமமாழி மாந்நர் மபருஜம நிலத்து  

மஜறமமாழி காட்டி விடும்.   (28).என்ற திருக்குறளில் கூறியுள்ளாரக்ள். 

 

குருமணி மாஜல: பாடல் எண்- 16.“பற்றிய பற்றாய்ப் பரந்நு”... என பதாடங்ஙும் பாடல். 

பற்றிய பற்றாய்ப் பரந்நுல மகங்ஙும் 

 பற்றியும் பற்றிலா யதாங்ஙிப் 

பற்றியும் பற்றாப் பத்தியுற் றவரக்்குப் 

 பற்றிலா திடம்பற்றும் பற்யற 

பற்ஜறவிட் டகன்று பற்றியய யதர்பின் 

 பற்றும்யப மரழுதுங்யஙால் பலயன 

சுத்தனிரக்் குணமாய் லாஞ்ஞஜன யிலங்ஙும் 

 சூல்முகம் மதுமதிக் கடயல 
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இந்ந உடலில் னாம் எவதப் பற்றியிருக்கிவறாம். விழிப்பு னிவலயில் புலன்களின் 

மூலமாக பபாறிகளில் பற்று வைத்திருக்கிவறாம். தூங்ஙும் வபாது இந்ந உடவல 

விட்டு பற்றில்லாமல் எங்வஙவயா வபாய்விடுகிவறாம். அது எந்ந இடம் என்று 

அறிந்நு பகாள்ைவத ஞானம். இதுவை தூங்ஙாமல் தூங்ஙி சுகம் பபறும் ரகசியம். 

இவத திருமந்நிரத்தில், 

தூங்கிக் கண்டார் சிவயலாகமும் தம் உள்யள 

தூங்கிக் கண்டார் சிவயயாகமும் தம் உள்யள 

தூங்கிக் கண்டார் சிவயபாகமும் தம் உள்யள 

தூங்கிக் கண்டார் நிஜல மசால்வ மதவ்வாயற. 

- என்று திருமூலரப்ிரான் அருளியுள்ளார.் 

 னாம் ைாழும் இந்ந பூமி தன் அசச்ில் இருந்நு 

மாறாமல் இை்ைளவு பளுவுடன் னீள் ைட்டப் பாவதயில் 

எவதப் பற்றி சுற்றுகிறது? சூரியன், சந்நிரன், 

னட்சத்திரங்ஙள் இைற்வற யார ் விவதத்தது? வமலும் 

எண்ண முடியாத அளவு னிரம்பியுள்ள அண்டசரா 

சரங்ஙள் அவனத்தும் எவதப்பற்றி இருக்கிறது? 

இயற்வகயின் இந்ந சூட்சுமத்வத அறிய 

வைண்டுபமன்றால், னம்வம இை்வுடலில்  "எது ஒன்று" 

பற்றியிருக்கிறவதா அதற்குப் பபயர ் "வதைம்". அது 

இன்னபதன்று இந்ந உடல் உள்ளவபாவத, ஒரு 

பபரிவயாவர அண்டி அறிந்நு, உணர வைண்டும். 

அதன் பிறவக வமற்கூறிய அவனத்வதயும் கை்விப் 

பற்றியிருக்கும் "அது" என்ற பற்றற்றான் பற்று "வதைம்" 

என்பது பதரியும். இதுவை தூங்ஙாமல் தூங்ஙி காணும் 

ஞானமாகும். இசப்சயவல ைள்ளலார ் அைரக்ள் ஆறாம் 

திருமுவறயில்  

வித்தி லாமயல விஜளந்த 

மவண்ணிலா யவ-நீ தான்  

விஜளந்த வண்ண யமது மசால்லாய்  

மவண்ணிலா யவ 

அந்தரத்தி லாடுகின்றார் 

மவண்ணிலா யவ- அவர் 

ஆடும்வஜக மயப்படியயா 

மவண்ணிலா யவ.       என்றும், 

திருைள்ளுைரும், 

பற்றுக பற்றுஅற்றான் பற்றிஜன அப்பற்ஜறப் 

பற்றுக பற்று விடற்கு   (350)  என்ற திருக்குறளில் அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

ஸ்ரீமாணிக்கவாசகர் அருளிய குயில் பத்து:பாடல் எண்-4. “யதன் பழசய்சாஜல பயிலும்”... எனும் 

பாடல். 

  மிருத்யுைான எமனிடமிருந்நு னம்வம காக்கும் அமிருத்யுைாக விளங்ஙும் ஆசானின் 

திருைாரத்்வதவய வதன் வபான்ற அமுதமாகும். அதுவை னம்வம இருளில் இருந்நு பிரகாசத்திற்கு 

அவழத்துச ் பசல்லுகிறது. குருவின் திரு ஆலைாயில் இருந்நு ைரும் அருள் அமுதமானது னம்வமல் 

படிந்நு ஊவமவய வபச வைக்கிறது. வீண் மனுவை ஈசானாக்கும் பஞ்ஞாட்சரவம ஆசானின் 

னாதமாகும். இத்வதகம் னாம் அல்ல என்பவத அறிந்நு உணரும் பசயவல புலால் மறுத்தல் ஆகும். 

இவதவய 

மகால்லான் புலாஜல மறுத்தாஜனக் ஜககூப்பி 

எல்லா உயிரும் மதாழும்        (260) என்ற திருக்குறளிலும் கூறப்பட்டுள்ளது. 
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திருஞான சம்மந்நர் அருளிய யதவாரம்: பாடல் எண்-5. “சலசல 

சந்தகியலாடுமுந்தி”...எனும் பாடல். 

 வகாயில்களில் சிைலிங்ஙத்தின் வமலுள்ள அமுத தாவரயான பான 

தீரத்்தமானது ஒை்பைாரு  துளியாக விழுந்நு லிங்ஙத்வத குளிரச்ச்ியாக 

வைக்கிறது. அது வபால அறியாவம எனும் பித்தத்தில் இருக்கும் னமக்கு ஆசானின் அருள் 

ைாக்கானது குளிரச்ச்ிவய தந்நு னம் உள்ளத்தில் அறிவுத் பதளிவை அளிக்கிறது. ஆசானின் 

ைாய்வமக்குள் தான் இவறைன் திருனடனம் பசய்கிறார.் இவதவய "மசால்லக விளக்கது யைாதி 

உள்ளது." என்று திருனாவுக்கரசர ்அருளியுள்ளார.் 

ஆதி மான்மியம்.பக்கம்- 284. ஜீவ சிம்மாசனப் பருவம். 

 திருப்புத்தூர ் வகாட்வட சுைர ் அருகில் னின்று வபசிய பிரசங்ஙம். இதில் பிண்ட உற்பத்தி 

ரகசியம், னாம் ஜீைவதகமாகிய வராஸ்மிதாக்குவடய காலத்தில் இருந்நு ைாங்ஙிய பசாத்து. அந்ந 

பசாத்து னம்மிடத்தில் எப்படி இருக்கிறது. அவத எப்படி மறந்நு இந்ந உலகத்தில் அற்ப 

பட்டங்களுக்கு அவலந்நு திரிகிவறாம். னாம் எதற்காக ைந்வநாம் என்ற னிவலகள் குறித்து 

வபசப்பட்டுள்ளது. னாம் தாய் ையிற்றில் இருந்ந வபாது எவதயும் ைாங்ஙியதாக ஞாபகம் இல்வல. 

ஆனால் ைாங்ஙிவனாம் என்று ஒரு சத்தியைான் னமது பதய்ைம் கூறுகிறாரக்ள். இவத எப்படி னிஜம் 

என்று னம்புைது என்றால், மற்ற உயிரினங்ஙளிடத்தில் இல்லாத ஒன்று னம்மிடத்தில் இருக்கிறது. 

அது எதுபைனில் அறிவு. அதற்கு அவடயாளம் அறியாவம இன்னபதன்று அறிந்நு பகாள்ைவத அறிவு. 

ஒரு மாட்டிற்கு தன்னுவடய உணவு, இவண, இடம் இன்னபதன்று பதரியும். ஆனால் தான் ஒரு மாடு 

என்பது அதற்கு பதரியாது. ஐந்நு அறிவு ைவர அவனத்தும் அறியாவமக்கும் அழிவுக்கும் தான் 

னிற்கிறது. ஆனால் ஆறாைது அறிவு என்றும் பதளிவுடன் அழியாத னித்தியப் பபாருளாக 

இருக்கிறது. ஐந்நு அறிவு இன்னபதன்று எது அறிவிக்கிறவதா அதுவை ஆறாைது அறிவு ஆகும். 

இவதவய திருமந்நிரத்தில் 

அறிவறி மவன்றங் கரற்றும் உலகம் 

அறிவறி யாஜம யாரும் அறியார் 

அறிவறி யாஜம கடந்நறி வானால் 

அறிவறி யாஜம யழகிய வாயற       என்று திருமூலர ்அருளியுள்ளார.் 

 

 ஆகவை னமக்கு தனிச ் சீதனமாக தரப்பட்ட பபாருவள கட்டாயம் அறிய வைண்டுபமன்று 

எல்லா அருளாளரக்ளும் அறிவிக்கிறாரக்ள். அவத ஒரு பமய் குருபிரான் மூலம் அறியும் வபாது தான் 

அது னற்றாள், திருைடி, ஆதம் பாதம், பனஞ்ஞகமாகிய னடுவீட்டில் வைத்திருக்கும் புவதயல், 

புராதன பசாத்து,அதுவை பிள்வளயார ் சுழி என்று பதரியும். இவத ஒை்பைாரு மனிதனும் அறிந்நு 

அவடய வைண்டும் என்பவத அவனத்து மதங்ஙளின் அடித்தளமான அடி னாதமாகும். 

 ஆசான் தன் பசால்லின் உள்வள சத்வத வைத்து, அந்ந சத்தின் உள்வள சித்வத வைத்து, 

சித்தத்தின் உள்வள ஆனந்நத்வத வைத்து, சத்து சித்து ஆனந்நமாக, னம்வம சசச்ிதானந்நமாக 

ைாழவைக்கிறாரக்ள். எல்வலாவரயும் இந்ந ைாழ்வகயில் ைாழ வைப்பவத ஆதி மாரக்்க னீதி 

அவையின் வனாக்கமாகும். இது எல்லாம் ைல்ல அருட்பபரும் வஜாதி "சாஜல ஆண்டவரக்ளின்" 

தனிப் பபரும் கருவணவய என்று கூறி குருபிரான் அைரக்ள் சவபவய னிவறவு பசய்தாரக்ள். 

னமஸ்காரம். 

 

17-10-2021 சத்துவாசச்ாரி சஜப மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி.யேமலதா தியாகராைன் 

 

1.ஆறுபஜடவீடு:- ஒை்பைாரு பவட வீடும் ஓர ் அரும்பபறும் பசயலுவடயதாக உள்ளது. அது 

நம்முவடய ஆறு ஆதாரங்களின் ரகசியங்கவள உள்ளடக்கியதாக உள்ளது.  

2.அறியாஜம:- நம்முவடய அறியாவம இன்னது என்று அறியாமல் இருப்பது தான் அறியாவமயாக 

உள்ளது. இவறைவன அறியாமல் இருப்பது அறியாவம அல்ல, தான் யார ்என்று 

அறியாமல் இந்த உடலில் நாம் குடிபகாண்டிருக்கிவறாவம அதுவை அறியாவம. 
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என்னியல இருந்தஒன்ஜற யான் அறிந்ததில்ஜலயய 

என்னியல இருந்தஒன்ஜற யான் அறிந்து மகாண்டபின் 

என்னியல இருந்தஒன்ஜற யாவர் காண வல்லயரா 

என்னியல இருந்திருந்து யான் உணர்ந்து மகாண்யடயன 

 

என சிைைாக்கியர ்கூறுகின்றார.் "நான்" எனும் உணரவ்ை நம்வம ைழி நடத்துகிறது அதுவை குருைாக 

உள்ளது. இதவன அறியாமல் இருப்பவத மிகப் பபரிய அறியாவம. 

3.தட்சிணாமூரத்்தி:- பதன்முக கடவுள் தட்சணாமூரத்்தி; நமக்கு பதன் முகம் தவலயாக உள்ளது. 

இதவன ைள்ளலாரும் தன்னுவடய பாடலில் கூறுகிறாரக்ள். 

4.பலன்:- நாம் பிறந்ததில் இருந்து ஓர ்வதைகுருவை சந்திக்காதைவரயில் நரனாகவை உள்வளாம் ஏர ்

பகாண்டு கலப்வபயுடன் உழைராக ைரும் ஒரு பமய்க் குருபிரான் பண்படாத நிலமாகிய நம் 

மனவதப் பண்படுத்தி அதில் ஓர ் வித்திவன அதாைது பரிசீலவனக்கு எட்டாத வித்தில்லா 

வித்திவன விவதத்ததும் அந்த வித்து நரனாக இருக்கும் நம்வம மனுைாக பின் வதைனாக 

மாற்றுகின்றது. அந்த வித்தானது துளிரவ்ிட்டு மரமாகி அதன் பலவன அவடய வைண்டும் என்றால் 

அதற்கான பாட்வட நாம் வமற்பகாள்ள வைண்டும். 

5.விஜன:- விவனயின் காரணமாக நாம் இத்வதகம் எடுக்கிவறாம் விவனக்கான காரணத்வதயும்  

அதவன விவதத்தது யார ் என்பவதயும் நமக்கு அறிய வைத்து அதவனத் தீரக்்கும் ைழி 

ைவககவளயும் பாரைான்கவள கூறுகிறாரக்ள். 

இருள்யசர் இருவிஜனயும் யசரா இஜறவன் 

மபாருள்யசர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு 

       என்று திருைள்ளுைரும் கூறுகிறாரக்ள். நிவனவின் 

மூலமாகவை நாம் ைாழுகின்வறாம். அந்த நிவனவு மனமுடன் கலந்தால் அது விவனயாக மாறுகிறது; 

அத்தவகய நிவனவை பசம்வமப்பட்டு மனமற்று வபாகும் பபாழுது சுத்த நிவனைாக ஹயாத்தாக 

இருக்கும். 

6.கவனம்:-கைனம் காவியமாக இருப்பவத ஆண்டைரக்ள் ஆதிபமய் உதய பூரண வைதாந்த 

முகப்புப் பாடலில் கூறியுள்ளாரக்ள். இயல்பு ைாழ்க்வகயில் உள்ள கைனத்வத விட ஞான 

ைாழ்க்வகயில் கைனம் மிகவும் முக்கியம். இந்த கைனம் மனதின் வகயில் உள்ளது ஆனால் இந்த 

கைனம் உணரவ்ுடன் வசரவைண்டும். சரை் புைனாதியங்களுக்கும், சரை் சதுரய்ுகாந்நங்களுக்கும், 

சரை் சீவராங்ஙு பசல்ைங்களுக்கும், சரை் அமலாண்மிக அயிஸ்ைரியங்களுக்கும், விவளவு உதய 

பபாருளாக நான் எனும் உணரவ்ு உள்ளது. 

7.மபாய்க்கலி:- அைரைருவடய மனவம கலியாக உள்ளது; அதுவை கலிபயனும் அழி அைாவினனாக 

உள்ளது அத்தவகய மனவத, ஆசான் அைரக்வள நாதபமனும் அங்குசத்வத பகாண்டு மதம்பிடித்த 

நம் மனவத பிரம்மமாக மாற்றுகிறாரக்ள் நம் ஜீைன் மனமாய், அறியாவமயில் வபாகாதபடிக்கு 

ஆசானின் நாதபமனும் அக்கினி காத்து ரட்சிக்கிறது."எண்ணம்பல யகாடிய தாய்விரிந்யந 

மன்னும் பல உயிரக்மளலாம் னமவாய்" என்பது வபால் நாம் மனமாய், அறியாவமயாய் 

உள்ளைவர "னமைாய்"க்கு பசன்று வின்னப் பட்டு துயரத்தில் விழுகிவறாம். அத்தவகய நம்வம, 

ஆசான் அைரக்ள் தங்களின் பபான்னம்பலத்வத பகாண்டு பிரம்மமாக மாற்றி வபரின்ப ைாழ்வில் 

ஏற்றுகிறாரக்ள். 

8.தஜல:- 

தஜலயான தஜலயறிந்நு தஜலஜயக் கண்டு 

 தாக்கினின்று காப்பனுக்குக் காப்ப தாசச்ு 

  

 அதுதான் சாகாத ் தவலயாக உள்ளது. அதுதான் தாய் ையிற்றில் நம்வம கட்டி நம்முள் 

இவறைனாக இருந்து காக்கிறது. அத்தவகய இவறைவன "தஜலக்குயமல் கால்கண்ட தஜலஜயக் 

யகளு" என்பது வபால் கால் கண்ட தவலயினிடம் தஞ்சம் அவடந்தால் மட்டுவம 

அத்தவகய இவறைவன அறியமுடியும்."அறிவு வடிவுஎன்று அறியாத என்ஜன 

அறிவு வடிவுஎன்று அருள்மசய்தான் நந்தி" என்பது வபால் நந்தியான குரு 

பபருமாவன நம்வம அறிவு ைடிைாக மாற்றுகிறாரக்ள். அந்த அறிவு ைடிவு, சாகாத் 
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தவலயாகவும், அதன் வமல் ஊன்றிய கால் வைகாக் காலாகவும் உள்ளது, 

அத்தவகய தவலவயயும், காவலயும் அறிந்த தவலவய கண்டு நாம் நம் 

தவலவய அறிய வைண்டும். ஒரு விையத்வத பதரிந்து பகாள்ைதும், அறிைதும், 

வைறு வைறாக உள்ளது. ஒரு விையத்வத ஆராய்ந்து அனுபவித்த பிறவக அதவன 

பற்றி அறியமுடியும். "ஆதி 

னாயக யதவ யதவஜன அடிஜம கண்டுக 

லந்நனாள்" என்பதுவபால் முடிைற்ற 

ைாழ்விற்காக ைந்த நாம், கீழான நிவனவுகளின் 

மூலம் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பபடுத்து 

பகாண்வட இருக்கிவறாம். ஆதிநாயக வதைனின் 

திருைடிவயக் கண்டு இரண்டறக் கலந்தால்தான் 

பமய்யான வீடவடந்து பிறப்பறுக்க முடியும். 

 பதாடரந்்து ஞானமுவறயீடு என்னும் 

தவலப்பில் உள்ள"திரண்மடழுசின் 

முத்திஜரயும் சரணகமல லாலயத்தின் 

யசதிகமள லாம்விளக்கியய" என்னும் 

ைரிகளுக்கு நம் குரு பபருமான் அைரக்ள் வைதம் 

என்பது வியாக்யனம் பசய்ைதில்வல, அந்த 

வைதத்தில் இருக்கும் உட்பபாருள் ஆதார உயிர ்

பதிப்பாக நின்று விளங்குைது சின் முத்திவர 

எனவும், சரண கமலாலயத்தில் நிற்பதுவை தைம் 

எனவும், அருளினாரக்ள். இதவன அருணகிரி 

நாதரும் தம் பாடலில் "சரணகம லால யத்தில் 

அஜரநிமிஷ யநர மட்டில் தவமுஜறதி யானம் 

ஜவக்க ......" என்று கூறுகிறாரக்ள். அத்தவகய 

தைத்தில் நாம் முவறயாக நிற்க ஆசானின் அருள் வைண்டும் அப்பபாழுது தான் "பாஜழப் 

யபாக்கிப் பலன் ஜக குலுக்கிடும் திரு னாளாகி" இல்லமாகிய இல்லறத்தில் குடிவயறி 

வகாள்கவள அரியக்(விலக்கக்)கூடிய, கிரகஸ்தனாகி, சன்யாசியாகி, ைானப் பிரஸ்தனாகி, 

துறைறம் பூண்டு, அறம் பசய்து, சமத்துைத்தின் ரகசியத்வத அறிந்தைனாக ஆகமுடியும் 

என்றாரக்ள். 

9.கூடு:- ஒரு பறவை எப்படி கூட்டிற்குள் உள்ளவதா, அது வபால் ஆத்மாவும் இந்த உடல் என்னும் 

கூட்டில் உள்ளது இந்த உடவலயும், ஆத்மாவையும் இவணக்ககூடிய மிகப் பபரிய பாலம் அறிவு. 

10.அறம்:- ஜீைன் அைாவுடன் தாவி மனமாக மாறி பைளிவய வபாகாமல் பிரம்மாகவை இருப்பது 

அறம், அத்தவகய அறத்தில் நம்வம, ஆசான் அைரக்வள ஆக்கி வைக்கிறாரக்ள், எனும் பகிரத்லுடன்  

சவப நிவறவைறியது. 

17-10-2021 சிவகாசி சஜப மதாகுப்பு: ஸ்ரீமகௌதம் 

 

வாமனலாம் சிறப்யபானாகி 

வருகுயவமனன வாக்கீந்நு ...  

 

 என பதாடங்ஙும் பதய்ைத் வதடு கூடகம் பாடலுடன் குருபிரானைரக்ள் அவைவயத் 

பதாடங்ஙினாரக்ள்.  

 

மரணமிலாப் மபருவாழ்வு: 

  மரணமிலாப் பபருைாழ்வு என்பது ஒை்பைாரு மனிதனும் இந்த உடல் உள்ள வபாவத 

ைாழக்கூடிய ஒரு ைாழ்க்வக ஆகும். இந்த அழி உடலின் உள்வள அகமுகமாக 

இருதயத்திற்குள் பயணித்து தன்னுவடய அழியாத, நித்திய வதகத்தில் குடிவயறி 

ைாழ்ைவத மரணமிலாப் பபருைாழ்வு ஆகும்.  



 

25 
 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

November  2021 Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

 ஞான ைாழ்க்வகயின் ஆரம்பம் மரண பயவம, யாராலும் தடுக்க முடியாத 

மரணம் தினசரி நடந்து பகாண்வடதான் இருக்கிறது. அதாைது நம் மூசச்ானது 

தினமும் சரிந்து பகாண்வட இருக்கிறது. அதுவை (தின சரி) என்பதாகும். 

மூசச்ானது துண்டாடப்பட்டு நை்டமவடயும் ைாழ்வை புறக்கணித்து விட்டு 

இலாபகரமான பபருைாழ்வு ைாழ இந்த மரணபமனும் இருட்பிடியில் இருந்து 

தப்பிக்க வைண்டும். அதற்கு பபரிவயாரக்ளின் நாத மருந்தானது வைண்டும். அம் மருந்வத மரண 

ைாதவனக்கு சரியான தீரவ்ு.  

 நாதமாகிய அமுதத்வத உண்டைரக்ளுக்கு மரணமில்வல. இது ைாயால் உண்பது அல்ல. 

அவத எப்படி ைாங்கி பருக வைண்டும் என்பவத ஒரு பமய்குருபிராவன அவடந்து பதரிந்து  

பகாள்ளவைண்டும். இதுவை சன்மாரக்்கத்தின் முடிவு. சாகாதைவன சன்மாரக்்கி என்பது ைள்ளலார ்

அைரக்ளின் திருைாக்கு. இதுவை சத்திய மாரக்்கம், பரிசுத்த மாரக்்கம், ஆதி மாரக்்கம் எனவும் 

வபசப்பபற்றது. 

சிந்தஜன: 

 ஆவிக்குரிய சிந்தவன என்பது, நாம் அவனைரும் இந்த பூத உடலில் இருந்தாலும் இந்த 

உடலில் உயிரானது ஆவி ரூபமாகவை உள்ளது, அந்த உயிரின் துவணவயாடு தான் மனம், புத்தி, 

சித்தம், அகங்காரம் ஆகியவை பைளிப்படுகின்றன. இவை அவனத்தும் ஆவிப்பபாருட்கள் ஆகும். 

எனவை ஆவிக்குரிய சிந்தவன என்பது மனிதனுவடய உயிரான ஜீைவனப் பற்றிய ரகசியமாக 

உள்ளது. உலகில் உள்ள அவனத்து வைதங்களும் மனிதனின் அழியாத உயிவரயும் ஆன்மாவையும் 

குறித்வத வபசப்பட்டுள்ளன. இவதவய பரிசுத்த வைதமாகிய வபபிளில், "மாம்ச இசஜ்ச மரணம். 

ஆவிக்குரிய சிந்தஜனயய நித்திய ஜீவனும் சமாதானமுமாய் இருக்கிறது." என்று அருளப் 

பபற்றுள்ளது. 

முகயம யைாதி: 

 சூரியனுக்கு 184 நாமங்கள் உள்ளது. அந்த சரை் நாமங்களும் ஞான சூரியனாக ைரும்  

பபரிவயாரக்ளுக்வக பபாருந்தும். நமது பதய்மைரக்ளும் "சண்முகனும் னான்முகனும் சராசரப் 

மபாருளஜனத்தும் என் முகத்தில் காட்டி ஜவத்த என்குருஜவ யான் மறயவன்"... என்றும் 

"முகமமன்ற நடுக்கரு ஊடுருவிப் பாரக்்க". என்றும் அருளியுள்ளாரக்ள். இப்பபரும் நிவலகவள 

தன்வன அண்டி ைந்த மக்களுக்கு நிஜமாக்கி உள்ளாரக்ள். 

மு= ம்+உ 

க= க்+அ 

ம்= ம் 

 ஆக அ உ ம். இந்த உசச்ரிப்பு இல்லாத பாவை இல்வல. இவத நமக்கு விளக்கி அருளும் 

குருவின் திருமுகவம வஜாதியாக உள்ளது. வமலும் "குருமணி மாவல" எனும் பாடலில் கதிமுகம், 

தீன்முகம், புகழ்முகம், பதிமுகம், முதல்முகம், மதுமுகம், பூமுகம், யாமுகம், சூல்முகம், 

அயின்முகம் என்று முகம் என்பது பசயலாக எப்படி விளங்குகிறது என்பவத சிறப்பித்து 

கூறியுள்ளாரக்ள்.  

குரு அருள்: அருள் என்பது யுகாந்த நாட்டு பசல்ைம். சூல்பகாண்ட வமகம் மவழவய பபாழிந்த 

இடத்தில் ஓரறிவுள்ள தாைரங்கள் ைளரந்்து பசழிப்பது வபால் ஆசானின் கருவண எனும் பகாண்டல் 

ைாய்வம பபாழியும் வபாது அந்த வநரத்தில் அங்கிருந்து வகட்பைரக்ளின் அறிைானது 

பசழித்வதாங்கும். ஆசானின் கருவண என்னும் பாலம் மூலமாகத்தான் நாம் எமன் என்னும் 

கவரவய கடக்க முடியும். ஞானத்தில் நாம் ைளரச்ச்ி பபற ஆசானின் அன்வப நம் வமல் சாய 

வைத்துக் பகாள்ைது முக்கியமாகும். 

 கலிமா என்பது நம் பசாந்த வதகமாக உள்ளது. தன் என்பது தன்பனனும் ஜீை குவகயாக 

உள்ளது. ஜீைவன வசைப் பபாருளாக சரண கமலாலயமாக உள்ளது. குருபிரானின் ைாக்காகிய 

தீயின் மூலமாக நாம் அதில் குடிவயறி ைாழ வைண்டும். அதுவை திருவமனியாக அழியாத பபாருளாக 

தீன் எனும் குண்டலித் தாயாக விளங்குகிறது. இதுவை ஆதிமாரக்்கம், 

நீதிமாரக்்கம், பிடரிமாரக்்கம் என்பதாகும். இவை அவனத்தும் ஆசானின் நாத 

மாரக்்கத்தால் தான் நமக்கு விடிைாகிறது. 
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பஞ்ஞாட்சரம்: 

 மனிதனிடத்தில் ஜீைனாக தனிச ் சீதனமாக, ஹயாத்தாக, ஐம்மணிப் 

பபாதிவகயாக இருப்பவத பஞ்ஞாட்சரம். ஒன்றான ஐம்மணிப் பபாதிவகவய 

நீதிபயனும் பபாருளாகவும், பமௌன மாமணியாகவும் உள்ளது. இதுவை 

ஆசானின் நாதமாகும். ராவமஸ்ைரத்தில் அக்னி தீரத்்தம் என்ற கடல் பகுதி 

உள்ளது. அங்கு அவலகவள இருக்காது. ஸ்ரீராமபிரான் மிதக்கும் கற்கவள அந்த கடல் நீரில் மிதக்க 

வைத்து பாலம் அவமத்து இலங்வக பசன்றதாக இதிகாசங்கள் கூறுகின்றன. ஸ்ரீராம நாமத்வத 

கற்களின் வமல் எழுதியதால் அவை நீரில் மூழ்காமல் மிதந்நு பகாண்வட இருந்ததாம். இவதவய 

வசை மதத்தில் "கற்றுஜண பூட்டியயார் கடலில் பாய்சச்ினும் நற்றுஜணயாவது 

நமசச்ிவாயயம" என்று அருளியுள்ளாரக்ள். அது வபாலவை இப் பிறவிப் பபருங்கடலில் இருந்து 

நம்வம கவர வசரக்்கும் பாலமாக இருப்பவத பஞ்ஞாட்சரம் ஆகும். அது ஒரு பமய் குருபிரானின் வக 

ஆயுதமாக சன்னதமாக இருக்கிறது. அவத அவடைவத நமது தவலயான கடவமயாகும். அவத 

நிஜமாக்கி வைப்பவத ஆதி மாரக்்க நீதி அவையின் வநாக்கமாகும். இவதவய நமது பதய்ைமைரக்ள் 

"அமலாம் பஞ்ஞாட்சர வாளாயுத மமய் ஆலயத்தில் னமமதனயவ மமய்ப்மபாருஜள னாடி 

அஜடந்நிடுவாய் " என ஆசீரப்தித்துள்ளாரக்ள் என்று கூறி குருபிரானைரக்ள் சவபவய நிவறவு 

பசய்தாரக்ள்.  

 

21-10 2021-வியாழக் கிழஜம சஜப :மதாகுப்பு: ஸ்ரீ விையகுமார் 

 "அஞ்ஞானக் கிழங்ஙுகஜளந்மதடுத்து "என்ற னல்ல நாட் பிறப்பு காப்பு பாடலுடன் 

குருபிரான்  அைரக்ள் அவை நிகழ்வுகவள பதாடங்கி அருளிய அருள் முத்துக்கள். பபௌரண்மி 

என்பது முழு மதி. நிலவு வதயும் ைளரும். அது வபால் நான்மவறயும் வபசும் பிறைா பனறி வபறு பபற்ற 

மக்கள், மீண்டும் அதலபாதாளத்திற்கு வபாகக் கூடாது. "மபற்ற யபர் மபற்ற சாயுச ்யபதம் யபட்டி 

காணவ ருமிந்தப் யபறுமபற்றவர் மாறு பட்டில மரன்று னான்மஜற யபசுயம" 

நிவனவைாட்டத்வதயும், அதனால் ைரும் மன ஓட்டமும் ,அவத பசலுத்துைதில் கைனமும், 

வைராக்கியமும் பகாண்டு ஆசானின் ைாக்கிற்கு மாறுபடாமல் நாம் நிற்கும் வபாது இை்ைாக்கிற்கு 

உண்வமப் பபாருளாக ஆகிக் பகாள்ள முடியும்." னிவலயா மனமது நிவலபட கடினமனம், 

வைராக்கியம், கதிசாதவன வைண்டும் எனவும்,  விைத்வத அமிரத்மாக மாற்றும் 

பிரம்மவித்வதவயப்பழகி, அமுதம் இருக்கும் அமுதகலசத்வத வகப்பற்றி பிறைா பனறிவய 

பபறுைதற்காக நாள்வதாறும் அமுதுண்டு ைரும் குரு குல மக்கவள குரு ைாரத்தில் சந்திப்பதில் 

மகிழ்சச்ி எனக் குருபிரான் அைரக்ள் அருளினாரக்ள்.  

யகாடாயிதக்கூர் வாக்கியம் எண்75-: இங்கு ைருமுன் வசைன், வைை்ணைன், கிறிஸ்துைன் 

என்றிருந்த பபாய் வைைத்வத அகற்றி ,நம்முவடய பாடு ஏதுமில்லாமல் நிஜமான வசைன், 

வைை்ணைன், கிறிஸ்துைன், பிராமணன் என ஆக்கி வைக்கின்றாரக்ள். வைதமும், அதற்கு 

சாட்சியாக மதம், குலம் ,வகாத்திரம், ஜாதி எல்லாைற்றிற்கும் அடிப்பவடயான மூலமந்திரம் 

எக்காலத்திலும் மாறுைதில்வல. வதாற்றமில்லாவமயிலிருந்து வதாற்றத்திற்கு ைந்து ஆணைம், 

கன்மம், மாவயயினால் மூடப்பட்டு இருளாக இருந்த இருதயத்தில் குருைானைர ் சரை் மூல 

மந்திரங்களும் நிரூபிக்கக் கூடிய இடமாகக் காட்டி அருளுகிறார.்வதகம் கடந்து "நான், நான் "என்று 

பசால்லிக்பகாண்டிருக்கும் பபாருளாக, மூன்றாைது கண்ணாக விளங்கும் அது திறப்பிக்கப் 

பபறும்வபாது, கண்ணில்லாமல் காணவும், காதில்லாமல் வகட்கவும், ைாய் இல்லாமல் வபசவும் 

கூடிய தன்வமவயப் பபற்றமக்களாக இந்த ஆதி மாரக்்க நீதி அவையின் அங்கத்தினரக்ள் 

உள்ளனர.் சிைனுக்குரிய நாமவம "அனந்தன்" இக்கடத்வத நீக்கி அக்கடத்துள்ளாக்கி இப்படிக்கு 

வமாட்சம் அருள்ைாவய" பசயலாக உள்ள இந்த ைாக்கியத்வத நம்வம வைத்துப் பாரக்்க வைண்டும். 

 குரு மணிமாஜல..."திருவளர் திருயவ மஷய்குகள் மஷய்யக" பாடலுக்கான விளக்கமாக, 

திருவளர் திருயவ மஷய்குகள் மஷய்யக 

 ஜீவபண் டிதருள்பண் டிதயம 

திருவளர் தீன்தீன் தீன்முகம் மதுயவ 

 மசவ்வியுன் பதமலர்ப் மபாருப்யப 

திருவள ரிடத்யத யிஜதயுணர்ந் யநாதும் 

 சிந்நஜன யரும்பதங் மஙாடுக்க 
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அருள்வளர் வருக லாஞ்ஞஜன யிலங்ஙும் 

 யாமுகம் மதுமதிக் கடயல   

 

 திருைடி என்னும் அழியாத ஒன்வற வகக்பகாண்டு ைரும் ஞானபண்டிதரக்ள், 

தன்வன அண்டியைரக்வளயும் அப்பதத்தில் ஆக்கும் மதுமதிக் கடலாக, தீன் தீன் 

என உவரக்கும் குண்டலித் தாயாக அருள்பாலிக்கின்றாரக்ள் என பகிரப் பபற்றது.  

 

ஸ்ரீமாணிக்கவாசகர் அருளிய மசன்னிப் பத்து: "முத்தஜன முதல் யைாதிஜய "எனத் 

மதாடங்கும் பாடல்.   

 முத்தினிவலவய அவடைதற்கான "முதல்", வஜாதியாகிய ஆசானின் நாதம் ஆகும். 

இப்பாடலில் சாகாத ் தவலயின் சிறப்பு பற்றியும், அத்தவலக்குள் நுவழயும் ைாசவலயும், அதில் 

வித்தில்லாத வித்து விவதத்து, அது வைர ் வமலும் தவலகீழ் விருட்சமாக ைளரும் நிவலகவள 

எல்லாம் " பசன்னி மன்னி திகழுவம". என அருளியுள்ளாரக்ள்.  

மவளிசச்ம் பற்றிய புரிதல் :- பூமிக்கு பைளிசச்ம் தருைது சந்திரன், சூரியன். பைளிசச்ம் 

திவசவயக் காட்டுைதாக, பபாழுவத தீரம்ானிக்கும் உதயமாக உள்ளது. "அறியாவம" எனும் 

இருவள அகற்றி கலிவய மாற்றி, மலம் அகற்றுைது ஆதியில் ைாரத்்வதயாக, ஆசானின் நாதமாக 

வஜாதியாக உள்ள அது, நமக்குள் நான் ,மனம்,உணரவ்ு, கைனம் இவை பைளிசச்மாக உள்ளவத 

உணரத்்துகிறது.  

தர்மம்:-அழியாத பசாத்தாகிய பமய்க் கல்விவய நமக்குப் பின்ைரும்  தவலமுவறகளிடத்தில் 

பகாண்டு வசரப்்பவத  ஆகும் . 

துறவறம்:-நான் இத்வதகமல்ல, எனும் எண்ணமுடன் அழிைற்ற பற்றற்ற பரம் பபாருளின் மீது 

வைக்கும் பற்று துறைறம் ஆகும் 

இல்லறம்:-அறிவு இருக்கும் இடம் பதரிந்து அந்த அறிவைக் வகப்பற்றுைவத இல்லறம்.  

அறம்:-இல்லறத்தில் துறைறத்வத காண்பதும் தரம்த்வத காண்பதும்  அதன் மூலமாக 

பிரம்மானந்தத்தில் இருந்து ைாழ்கின்ற பசயவல அறம். 

கிரகஸ்தன்:-அறம் பசய்து கிரகத்வத அஸ்தமிக்கச ்பசய்பைன் கிரகஸ்தன்.  

வானப்பிரஸ்தன்:-சுத்த நிவனைாகிய சூக்கும உடம்பு உன்னுள் இருப்பது வகைரப் பபறும் நிவல 

ைானப்பிரஸ்தன். 

சமத்துவம்:-சமாதானம், சமரசம் இவைபயல்லாம் உயிர ்ஒட்டிய பிராணனின் ரகசியம்." ஜீைனுக்கு" 

என பபயர ் எழுதப்பபற்ற நரனாக உள்ள ஒருைவன சம்ஹாரம் பசய்து மனிதனாக மாற்றி 

வதைனாக ஆக்கும் பபரும் பசயவல, பபரிவயாரக்ளின் திருைடிவயப் வபாற்றி ைணங்கி, 

அறியாவமவயக் கவளந்து, அகற்றி அறிவை அறிந்தால்தான் அறிய முடியும். "எந்ந யனரத்திலும் 

சந்ரக லானிதி என்முன்னி யலயிருக்க" எனும் னிவலகபளல்லாம் இன்று ஆதி மாரக்்க னீதி அவை 

மக்களிடம் பசயலாக்கப்பபற்றுள்ளது. 

ஊடகங்களில் 108 திை்ய வதசங்கவளப் பற்றி படத்வதக் காட்டி, எம் பபருமானின் சிவலவயக் 

காட்டி அலங்காரமாகப் வபசினாலும் வைகுண்டத்திற்குப் வபாகக் கூடிய பசயல் ைாயில் 

வபசுைதல்ல. ஸ்ரீவைகுண்டத்திற்கு பசல்ைதற்கு எம்பபருமானாகிய உவடயைரின் திருைடியில் 

வபாய்ச ் வசர வைண்டும். "சுத்தத்தி ருவடிப் பற்றித்மதா ழுதிடச ் மசாந்தவீ டுகாணும் 

வாருங்ஙம்மா". இப்படியான ஒரு பதய்வீக பசயலுக்காகவை ஆதி மாரக்்க னீதி அவை 

பசயலாற்றிக் பகாண்டு இருக்கிறது. வகவபசி (mobile phone) பயன்படுத்துபைரக்ள் மனம் சாரந்்த 

விையங்கவளத் தங்கள் status-ல் பதிவிடாமல் அறிவு சாரந்்த விையங்கவளப் பகிர வைண்டும் என 

குருபிரான் அருளிய பின்னர ்வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை நிகழ்வுகள் இனிவத நிவறவைறின. 
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23-10-2021 சனிக்கிழஜம சஜப :மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி.ஜீவிதா வடியவலன் 

 

 

யகாடாயிதக்கூர் வாக்கியம் எண் 75: 

 ஒரு வதை ஆசாவனப் பபற்று தன்னுவடய இதயவமருகிரி பிரகாசம் ஆகி பமய்யான 

ைழித்தடம் பிடித்து னடப்பதுவை பமய்ஞ்ஞானம் என்பது பதய்ைத் திருைாக்கு. 

 சரிவய, கிரிவய, வயாகம், ஞானம் என்ற படிநிவலகளில் நான்காைது நிவலயாக 

பசால்லப்பட்டவத ஞானம். சரிவய முடித்து, கிரிவய கவடபிடித்து, வயாகத்தின் மூலம் அவடைவத 

ஞானம். ஆனால் பபாய் குருமாரக்ளின் ஏமாற்று வைவலவய நம்பி பின்பதாடரும் மக்கள் ஞானம் 

என்பவத கற்பவனயாகவும், ஞானமவடய பக்தி மாரக்்கம் ஒன்வற வபாதும் என்ற சிந்தவனயிலும் 

பமய்வய உணராமவல இருக்கிறாரக்ள். 

 இருதயத்தில் ஈசன் இருப்பிடம் என்று வசைத்திலும், இருதய கமலைாசன் என்று 

வைணைத்திலும், தூய இருதய ஆண்டைர ்என்று கிருஸ்தைத்திலும், கல்பு பைளிசச்மாகுதல் என்று 

இஸ்லாத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது. வைதத்தில் அருளப்பட்டிருக்கும் ைாரத்்வதகள் நம் அன்றாட 

ைாழ்வில் புழக்கத்தில் வபசும் ைாரத்்வதகள் அல்ல. அகமிய பசாற்களாக, பரிபாவையாக 

கூறப்பபற்றவையாகும். இருதயம் என்பதும் பரிபாவைவய. இருதயம் என்பது நம் உடலில் இடப்பாக 

மாரப்ு பகுதி என்று கூறுவைாம். ஆனால் வைதங்களில் பிரகாசப் பபாருளாகவும், இவறைன் இருக்கும் 

இடமாகவும் பசால்லப்படும் ஒளி மாரப்ு குறிப்பது கழுத்துக்கு கீழுள்ள மாமிசத்துண்டாகிய 

இருதயத்வத அல்ல. ஏபனனில் கழுத்திற்கு கீழ் ஞானம் இல்வல என்பது பபரிவயாரக்ள் திருைாக்கு. 

கழுத்திற்கு வமல் இருதயத்வத பதாட்டுக் காட்டுபைவர பமய் குரு பிரான். அைரக்ள் இருக்கும் இடவம 

குருவைத்திரம்.  

தனித்திருப்பாடல்கள்: 

பாரிலுள் யளாரக்ூறும் இதயத்ஜத என் குரு  

 பாமரன்று மசான்னவுடன்  

பாரக்்கப்பாரக்் கஆயி ரத்மதட்டண் டமமலாம்  

 பகல்யபாலி லங்கக்கண்யடன். 

       என்று ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள் 

குருமணிமாஜல - பாடல் எண்:18 “அரியருள் வருகும் அருமஜற விதியயான்”... பாடல் 

அரியருள் வருகும் அருமஜற விதியயான் 

 யாதாபூ மசனும்கலா மயியல 

மபரியயப ரின்பம் மபாதிந்நமபட் டகயம 

 புகழவுன் மபருஜமஜயப் மபாியயார் 

சிறியனான் புகழல் மசல்லுயமா மசால்லாய் 

 திருவாய்மகாண் மறுமமாழி புகல 

அருகனா னுனது தவிசின்முன் னணுக 

 அயின்முகம் மதுமதிக் கடயல 

 

 அரியும் சிைனும் ஒன்று. சிைன் வைறு குரு வைறு இல்வல. குருபபருமானின் அருவள மாவய 

எனும் மயிவல ( மனவத) அடக்கி, கலாமயிலாக (அறிைாக) மாற்றுகிறது. பமய்ன்னிவல வபாதம்: 

“மயிலான உன்னுயிரின் னிஜலயிடமு மமங்யங” உயிரின் நிவலப்பிடம் அறிந்த பபரிவயாரக்ள் 

மதுமதி கடலாக ைந்து நம்வமயும் இப்பபருநிவல வைப்பில் ஏற்றி வைக்கிறாரக்ள். 

ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் அருளிய குயில்பத்து - பாடல் எண்: 5 “சுந்தரத்து இன்பக் குயியல”.... எனத் 

துவங்கும் பாடல். 

 சுந்தரம் என்றால் அழகு. அது இன்பம் தருைதாக இருக்கிறது. இன்பம், 

துன்பம் இரண்டும் கலந்தது தான் இந்த ைாழ்க்வக. நாம் தூங்கும் வபாது 

எண்ணங்கள் அவல வமாதாது கனைற்ற நிவலக்கு பசல்ைது இன்பாக 

இருக்கிறது. ஆனால் அது உணரை்ற்ற நிவலயில் இருப்பது. னித்திய இன்பம் 
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என்பது உணரவ்ைாடு தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பபறுைது. சுந்தரத்து இன்பம் 

என்பது நம் எண்ணம் பல வகாடியாக விரியாமல் ஆசானின் ைாய்வமக்குள் ஆகி 

ஓர ்எண்ணமாக ஓர ்நிவனைாக இருப்பதாகும். இதுவை புண்ணிய ைாழ்க்வகயாக, 

அழகானதாக இருக்கும். 

“தஞ்ஞமமன்று ஒருனிஜனவாய்க் காரக்்கும் யபாது  

 தவிடுமபாடி யாம்பாவம் பாரக்்க ஆதி”. 

 

திருஞானசம்பந்தர் அருளிய யதவாரத் (திருக்காட்டுப்பள்ளி) பாடல் எண்: 7 “முடிஜகயி 

னாற்மறாடு யமாட்டுழவர்” .... எனத் துவங்ஙும் பாடல். 

 திருவைக் காட்டும் பள்ளி. திரு – திருைடி திருப்பஞ்ஞவண எழுசச்ி “ஒரு திரு தரிசஜன 

இருவிஜன யபாக்கிடும் உள்ளக் கவஜல பயம் இல்லாம யலகிடும்” விவனக்கு காரணம் மனம். 

மனவதாடு இருக்கும் ைவர குழப்பமும், கைவலயும், பயமும் இருக்கும். மனதற்ற பரிசுத்தமாகிய 

அறிவின் நிவலவயாடு இருக்கும்வபாது உள்ளத்பதளிவும், னித்திய மகிழ்சச்ியும் னிவலக்கும் 

என்பவத திருைள்ளுைபிரான்,  

தனக்குவஜம இல்லாதான் தாள்யசர்ந்தாரக்் கல்லால் 

மனக்கவஜல மாற்றல் அரிது 

       என்ற திருக்குறள் மூலம் அருளியுள்ளாரக்ள். 

ஆதி மான்மியம் (ஜீவ சிம்மாசனப் பருவம்) பக்கம் எண் : 284 

திருப்புத்துார் யகாட்ஜடச ்சுவர் அருகில் னின்று மசய்த பிரசங்ஙம். 

 கிவரதாயுகம், திவரதாயுகம், துைாபரயுகம், கலியுகம் என்ற சதுரய்ுகங்களும் 

மனுத்தவலக்குள் தான் இருக்கிறது என்பவத நம் பதய்ைமைரக்ள் மூல மந்திரத்தில், 

சதுரய்ுகங்வஙாடி கால மக்களிடத்திலுமுள்ள... என்று அருளியுள்ளாரக்ள். 

 யுகங்கள் நான்கும் வகக்பகாண்டு ைரக்கூடிய குரு பபருமானைரக்வள நம் கலிவய மாற்றும் 

சக்தி பவடத்தைர.் 

ைகத சற்குணா லங்ஙிரத் சன்னதர் 

அகம் புறம்புங்ஙண் டாண்ட சலாசனர் 

யுகங்கள் னான்ஙுங் ஜங மகாண்ட யகாடூழியர் 

மகதி ஆண்டவர் வந்நவ தாரயம. 

 

கலி என்பது எண்ணத்தில் நிவறந்திருக்கும் இருள் எனும் அறியாவம. அறிவை ரூபபமடுத்து 

ஆசானாய் ைந்து அகக்கண் திறக்கும் ைவர கலியானது மாறாது. 

 னீதிபயன்ற பிடரிக்கண் திறந்து - ஜீைவதக வைப்பபன்னும் வராஸ் மீதாக்குவடய காலமாகிய 

அதாைது, தந்வதயின் எண்ணத்திற்கு ைருைதற்கு முன்னிருந்த காலத்தில் சீதனமாக பபற்று ைந்த 

அமானிதம் இன்னபதன்று அறிவித்து, பமய் இசவ்ச உண்டாக்கி, மனிதனாக்கிய பிறவக கலியின் 

அழிபசயல் வைரறுக்கப்படுகிறது.  ஒரு பமாழியாம் குருபமாழியின் மூலம் பமய்ப்பாலறிந்து ையது 

தந்ததின் பிரவயாஜனத்வத அறிந்த பிறகும் பவழய பாைக் குரங்கு மனம் நம்வம கீழ்நிவலக்கு 

இழுத்து பசல்லவை நிற்கும். எனவை, ஆசானின் பசாற்படி புரளாதைனாக இருந்து, ஜீவைசத்தவக 

ைாழ்வை வகவபாட வைண்டும் என்றும், எமன் பதி கடந்து சிரஞ்ஞீவித்தனம் பபற்று வபரின்ப 

பபருைாழ்வு ைாழ வைண்டும் என்பவதயும் வைத ைாயிலாக நமக்கு பல நிவலகளில் ஆண்டைரக்ள் 

ஆசிரப்தித்து அருளியுள்ளாரக்ள். 
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எமவாஜதஜயத் தடுக்கும் என்திறம்: 

எமபயத்ஜதத் தாண்டாத 

     எவ்வாழ்வும் வாழ்வுமல்ல 

எமபயத்ஜதக் கடந்நிடியலா 

      எவ்வாழ்வும் வாழ்வாகும் 

அமலாம்பஞ் ஞாட்சரவா 

      ளாயுதமமய் ஆலயத்தில் 

னமமதனயவ மமய்ப்மபாருஜள 

      னாடிய ஜடந்திடுவாய் 

னாசிமவளி யயமூசச்ு 

       ஓடாத்த வத்தாயல 

மறலிமவருண் யடாடுகின்ற 

       வான்குலத்தி யலபிறந்து 

வாழ்வாய்சி ரஞ்ஞீவியாய் 

      வஜரந்யதன் மபருமகயன 

அழியாத்தி ருனாட்டில் 

     ஆளும்தி ருவாக்கு 

வலுவாக்கு ஈதறிந்து 

     வாழ்வீர்ம னுக்குலயம! 

 

  என்று பாடல் பாடி குருபிரான் அைரக்ள் சவபவய னிவறவு பசய்தாரக்ள். 

 

 

24-10-2021 சை்துவாசச்ாரி சதப: மைாகுப்பு: ஸ்ரீெதி.பானுமதி குமயரசன் 

 "வாசிக்கா லுசச்ி கண்டத்தின் வழியாய்......" என்ற "ஞான முவறயீடு" பாடலுடன் சவப 

துைங்கப்பபற்றது. 

அறிவு: அறிவு என்பது பாகுபாடின்றி எல்லா மனிதனுக்கும் பசாந்தம். ஒரு ஊவரவய ஒருைனுக்கு 

பசாந்தமாக ஆக்கினாலும் அதவன கட்டிக்காக்க அறிவு அைசியம்.  

அறிவுஜடயார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார் 

அஃதறி கல்லா தவர்   என்றும்,  

 

அறிவுஜடயார் எல்லா முஜடயார் அறிவிலார்  

என்னுஜடய யரனு மிலர்        என்றும் திருக்குறளில் கூறப்படுகிறது. 

 ஆனால் அந்த அறிவை ையிற்றுப்பாட்டுக்வக பயன்படக் கூடியதாக ஆக்கிவிட்வடாம்.  

பகுத்தறிவு: பகுத்துப் பாரக்்கும் அறிவு உலகிலுள்ள சரை் உயிரினங்களுக்கும் உண்டு. ஆகவை அது 

ஆறாைது அறிைல்ல. வதகம் என்பது நாம் அல்ல என்ற அறிவு மனிதனுக்கு எட்டும் வபாதுதான் 

சமத்துைமும், சமாதானமும் உண்டாகிறது. அதுவை மனமில்லாத பரிசுத்த நிவலயாக ஆறாைது 

அறிைாக பஜாலிக்கிறது. அந்த அறிவை அறியாவம எனும் திவர மூடியுள்ளது. அத்திவரயானது ஓர ்

ஆசானின் நாதம் மூலம் விலக்கப்பட்டு அறிபைனும் பிரகாசம் உண்டாைதுவை வகாடி 

சூரய்ப்பிரகாசம். 

 ஆகம விதிப்படி வகாயில்களில் குருக்கள் தீபத்வத ஏற்றி பாதத்திலிருந்து முகம் ைவர அந்த 

பைளிசச்த்தில் இவறைவன பாரக்்கும்படி பசய்கிறார.் அதுவபான்வற பமய்க் குருைானைர ்

அறிபைனும் தீபத்தின் மூலம் இவறைவன அறியச ்பசய்கிறார.் 

அறியவ வல்லஜம: ஆசான் மூலம் திறக்கப்பட்டு ைாசவன, வகள்வி, இரு கண், ைாய் என்கிற 

ஐந்திற்கும் ைல்லவம அளிக்கக்கூடிய அக்கண் என்பவத அறிவுக்கண், 

மூன்றாைது கண், பநற்றிக்கண், பபலஞானக்கண் என்பதாகும். அதுவை ஈசனின் 

இருப்பிடம். வமலும் வசராத ஐந்து பபாருள்களாகிய பஞ்சபூதங்கள் ஒன்றாக 

வசரந்்திருக்கும் இடத்திற்வக கண்டம், வசரி, பஞ்சாட்சரம், எனப் பபயர.் இது 
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மனிதனுக்கு மட்டுவம பிரத்வயகமாக பவடக்கப்பபற்றுள்ளது. வமலும், அமுத 

கவலக்ஞான வபாதத்தில் "இருதயத்தி ஜலந்துவிதக் கலப்பதுவும் காட்டி 

இருபுருவ னடுலலாடக் கண்திறந்து காட்டி.." என கூறப் பபற்றுள்ளது. ஒரு 

பமய்க் குரு கிவடக்க விவலயாக தவலவயக் பகாடுப்பவத மலிவு என்பவத 

ஞானிகளின் கருத்து. அறயாவமயில் மண்டிக்கிடக்கும் தவலவய கிள்ளி எறிந்து 

அறிவுத் தவலயாக அைர ்ஒருைவர மாற்ற ைல்லைர.் திருப்பஞ்ஞவணபயழுசச்ி பாடலில், "ஒருதிரு 

தரிசஜன இருவிஜன யபாக்கிடும் உள்ளக் கவஜல பயம் இல்லாம யலகிடும்" என ஆண்டைரக்ள் 

குறிப்பிடுகிறாரக்ள்.  

அறிவுதான் ஆயுதம்: உலக ைாழ்க்வகயில் கைவலகளுக்கு முடிவு இல்வல. ஆனால் ைள்ளுைர ்

பிரான் தனது குறளில், 

தனக்குவஜம இல்லாதான் தாள்யசர்ந்தாரக்் கல்லால் 

மனக்கவஜல மாற்றல் அரிது    என்று கூறுகிறார.் 

தனக்கு நிகர ்தாவனதான். அந்த நிகரற்ற 'நான்' என்ற ஒன்வற அறிந்து தரிசவன பசய்தாபலாழிய 

மனக்கைவலவய மாற்ற முடியாது. இவதவய "பிஜண னிகரில்லா மபருவான்கஜட", என அறிவின் 

முக்கியத்துைத்வதயும், "யவகங் மகடுத்தாண்ட யவந்தனடி மவல்க" என்ற குருவின் 

உன்னதத்வதயும் பபரிவயாரக்ள் எடுத்துவரக்கிறாரக்ள். வமலும், அறுைவகக் கதி சீற்றத்தில் அதிக 

வைகமாக பாயக்கூடியது மனம். அந்த மனதின் வைகத்வத ஒரு பமய் ஆசான்தான் 

தடுத்தாட்பகாண்டு அறிவின் பாவதயில் இட்டுச ் பசல்ல முடியும். ஓர ் பமய் ஆசாவனப் பாரத்்த 

பிறகுதான் அறிவு பசால்ைவத மனம் வகட்க ஆரம்பிக்கிறது. கீழ்வநாக்கிப் பாயும் மனவத 

வமல்வநாக்கி அறிைாக அைர ் ஒருைவர பாயவைக்கிறார ் அதுவை பிரம்மவித்வதச ் பசயலாகும். 

இதவனவய நம் ஆண்டைரக்ள் ஞான முவறயீட்டில் "பாய்மன வீட்டில் யபய் குடியிருக்கும் யபரறிவு 

வடிஜமயங் காகும்" என அருள்கிறாரக்ள். மனித ஆற்றலான விஞ்ஞானப் பவடப்புகள் யாவும் 

உசச்பட்ச அறிவின் நிவலயாக இருந்தாலும் அவைபயல்லாம் அழிவுக்வக வித்திடுகிறது. ஆனால் 

அறிைாகிய ஆயுதம் பகாண்டு அறியாவமவய அறிந்து அழியாவம என்னும் பசயலுக்குள் ஆகுைவத 

மனிதன் அறிவைப் பபற்றதற்கான பயன் என்ற பகிரத்லுடன் அவை நிவறவு பபற்றது. 

 

28-10-2021 வியாழக்கிழஜம சஜப:-மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. குமயரசன் 

 

 அறியாவம இன்னபதன்று பதரிைவத அறிவை அறியும் உபாயம். இதவன ஆதி பமய் 

உதயபூரண வைதாந்த முகப்பு பாடலில் "இதவன" உணரந்்த பின் என்பது, அறிவிவன உணரந்்தால் 

பண்டிதன், உணராதைன் பாமரன் என்றும் கூறுகிறாரக்ள். அறிவை அறிந்தைவர பதய்ைத்தின் 

ைாய்வமவய அறிய முடியும் என்றும் அருளினாரக்ள்.  

 கணியன் பூங்குன்றனார ்கூறிய "தீதும் நன்றும் பிறரத்ர வாரா" என்பதற்கு இணங்க இந்த 

உலகத்தில் அைரைரின் அறிவைக் பகாண்டு பசய்யும் பசயலால் வமவலாராைதும் 

கீழானைராைதுமாக உள்ளது. "மசய்த விஜன ஒன்றிருக்க மதய்வத்ஜத மநாந்தக்கால்" என 

இதற்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லாத இவறைனிடம் நாம் முவறயிடுகிவறாம். கடவுவள நிவனத்து 

உருப்வபாட்டால் பபாய்ப் பபாருவள ைராத வபாது பமய்ப்பபாருள் எப்படி ைரும் என்பவத பமய்ைழி 

ஆண்டைரக்ளின் வகள்வி. நாம் விவனயிலிருந்து தாண்டி ைர வைண்டும் என்பவத பபரிவயாரக்ளின் 

எண்ணமாக உள்ளது.  

சற்குருவின் திருவாயுஜர:- ஆண்டைரக்ளின் திரு ைாக்கில் ஆண்டைரக்ள் தனது 116 ையது ைவர 

தாம் 39 ைருட உணவை உண்டதாகவும் அதனால் தனக்கு உடலில் அயரவ்ைா, அறிவில் தளரச்ச்ிவயா 

ஏற்படவில்வல" என்பதின் ரகசியத்வத பமய்ைழி னூல் பாடலில் "பாடுகின்ற வுன்பாட்ட 

மனனக்குச ் மசால்லிப் பாடுபட்யடன் பலமனடுத்யத னுனக்கும் மசான்யனன் " என்றும் 

"பட்டமரம் பாலூறும்" என்றும் கூறுகிறாரக்ள். அப்படியான தை ைாழ்வைப் பழக்கித் தரும் 

சற்குவைச ் சந்தித்து அைரக்ளின் மவனா வநாக்கிற்கு இணங்கி நடந்தால் நாமும் அப்படியான 

ைாழ்வு ைாழலாம் என அருள் பசய்தாரக்ள். 
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குருமணி மாஜலயில் வரும் "அயிமனனும் மபாருப்பி னங்ஙயனார் கூற்றும் 

"என்ற பாடலின் புரிதலாக,  

ஐந்பதாழிலுக்கும் அரசராக விளங்கும் சற்குரு பிரான் தன்வன அண்டி ைந்த 

மக்களிடம் அலிபாக விளங்கக் கூடிய முதற் பபாருவளத் பதாட்டுக் காட்டி மறு 

பிறப்பில் ஆக்கும் பசயவல பவடத்தல். இதவனவய "சண்முகனும் னான்முகனும் 

சராசரப்மபாருளஜனத்தும் என்முகத்தில் காட்டிஜவத்த என்குருஜவ யான்மறயவன் " என்றும்  

"விஜரபிரம்மம் அவர் முகத்தில்  

 ஜவத்துயம பஜடத்துப் பின்னும் 

மஜறபடாத் யதவ ராக்க 

 வந்நனர் உலகுக் கம்யம"   என அருளுகிறாரக்ள். 

 

 சயிலனன்னிலம் என்பது குளிரச்ச்ியான இடம். ஏழ்நிவல அடுக்கு என்பவத அமானிதம், 

சிபத்து, வித்தியா பாதம், ஏழ்நிவல வகாபுரம், ஏழ்நிவல மாடம், ஏழுமவல, ஏழுகடல், ஏழு திவர, ஏழு 

பிறப்பு என்பறல்லாம் கூறுைர.் ஆனால் இவறைவனா இதவனயும் தாண்டிய எட்டாைது 

நிவலயாகிய பமய்மணி ஞானபீட சிம்மாசனமாக விளங்கும் அகர பீடத்தில் வீற்றிருக்கிறான். 

இவதப்பற்றி நம் பதய்ைம் அைரக்ள் பதௌஹீது மக்காமிலும் கூறியிருக்கிறாரக்ள். மயிலானது 

ஆயிரம் கண்ணுவடய வதாவகவய விரிக்கும் பசயல் மனதிற்கு ஒப்பாக உள்ளது. அப்படி மனம் 

விரியாமல் சற்குருவின் பசாற்படி வகட்டு ஒண்டிபயாரு மனமாக வுவறத்திட்டு ஓதும் முவறவயக் 

கவடப் பிடித்தால் கலாபமயிலாக மாறுகிறது. அகரப்பபாருவள நம்மில் உணர வைத்து ஐராைதம் 

என்ற பைள்வள யாவன மீது ைஜ்ராயுதம் தாங்கி ைலம் ைரும் நமது குருபிராவனப் பணிந்து ஆசி 

பபறுவைாம் என வபசப் பபற்றது. 

மாணிக்க வாசகப்மபருமான் அருளிய மசத்திலாபத்து சாைருமுன் சாகப் பழகக் கூடிய 

ைழிவயப் பத்தக்கூடிய பசயவல பசத்திலாபத்து. பாடல் -01: "மபாய்யயனன் அக மநகப் புகுந்த 

முதூறும் " என்ற பாடலின் புரிதலாக, 

 அயன், மால் இைரக்ளாலும் காண முடியாத திருைடிவயப் பற்றி ஆண்டைரக்ள் பமய்ம்மண 

ஞானம் என்ற பாடலில் 

"அரக்கர் வானவர் மனுக்கள் யாவரு 

 மஜலந்ந ஜலந்நின்னும் காமணாணா 

ஆதி னாயக யதவ யதவஜன 

 அடிஜம கண்டுக லந்நனாள்" 

என்றும் "யதாணு மாலயன் மவளியி யலறியய மதாழுதி டும்யப ரின்பனாள்" என்றும் 

அருள்கிறாரக்ள். ஆசானின் வபரிரக்கத்தால் “அடி, முடி, னடு” வின் ரகசியத்வத அறிந்து அதுவும் 

கடந்து நிற்கும் திருைடியில் வயாக அப்பியாசம் பசய்திட வைத்த பமய்த் திரு வமனியனாகிய தன் 

குருவைவய திருப்பபருந்துவறயில் வீற்றிருக்கும் சிைமாக எண்ணி ைணங்குகிறாரக்ள். 

திருஞான சம்பந்தர் அருளிய யதவாரத் திருப்பதிகம், கீஜழ திருக்காட்டுப்பள்ளி பாடல் எண் 

08."பிஜறயுஜடயான் மபரியயாரக்ள் மபம்மான்" என்ற பாடலின் புரிதலாக,  

 "பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன் தன் மபய் கழல்கள் மவல்க" கூரான மழு, ைாள் வபான்ற 

ஆயுதத்வத தன் வகயில் பகாண்டுள்ள குரு பிரான் அைரக்ள் கீழ்வநாக்கில் னபுசாக வபாகும் 

நஞ்ஞாகிய எண்ணத்வத மாற்றி அைரக்ளிடம் விளங்கும் பநற்றிக் கண்வண சீடருக்கும் தந்து, 

மூைாவசயிலிருந்து மாற்றி சிபத்தாகிய அறிவுப் பாவதக்கு மாற்றுகிறாரக்ள். நமது குவற மனத்து 

பிவழ ஒதுக்கும் குவரவயான் (குவர=ஒலி) பதானி பகாண்டைரின் திருப்பாதம் பணிந்து 

ைாழ்வைாமாக என வபசப் பபற்ற பின் 

 குருபிரான் அைரக்ள், திருைாகிய குரு பிரான் பதாட்டுக் காட்டுகின்ற அறிவிருக்கின்ற தலவம 

இவறைன் வீற்றிருக்கும் இடமாகிய திருக் காட்டுப்பள்ளி என்றும், மனவத 

பமளனத்தில் ஆக்குபைவர பமளன குரு என்றும், இதவனவய பமய்ைழி னூலில் 

"மனந்நளிர மரபில்வந்ந மமளனகுரு காப்யப" என்று கூறுகிறாரக்ள் எனவும், 

திருைள்ளுை பிரானும் 
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"நிஜறமமாழி மாந்தா் மபருஜம நிலத்து 

மஜறமமாழி காட்டி விடும்." 

என பமௌனம் மற்றும் ைாய்வமயின் உன்னதத்வத சற்குரு பிரான் அருளிச ்

சவபவய நிவறவு பசய்தாரக்ள். குரு ைா ஆழ்க, குருவை துவண . குருவைப் 

வபாற்றி குடிவயாங்கி ைா ஆழ்கவை.  

 

30-10-2021 சனிக்கிழஜம சதப: மைாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார ்

 

யகாடாயிதக்கூர் வாக்கியம் எண் 76: 

மசால்வாக்யக மசல்வாக்கு: வகலாயம் 

புண்ணியரக்்கு மட்டும் தான் தனக்கு இல்வல 

எனும் அறியாவமயில் இருப்பைவன 

விழிப்புலகுக்கு ஏற்றி நித்திய ைலிவமயாகிய 

அமானிதத்வத வைத்து பவடக்கப் பபற்றவத 

நிரூபித்து, சிரஞ்ஞீவி உலகுக்கு ஈசனாக, 

அரசனாக ஆக்கவை "அழியாத்திருனாட்டில் 

ஆளும் திருவாக்கு" என்று அருளியுள்ளாரக்ள். 

ஒை்பைாரு திருைாக்கியமும், பாடல்களும் 

பமய்ைணக்கம் பற்றியும், பமய்ஞான 

பசயல்பழக்கங்கள் மூலம் பமய் உணரவ்ும், 

பமய்யறிவும் பபற்றுைாழ்ைதற்காக அக 

னிவனவைத் பதாட்டு எழுப்பவை 

ஆண்டைரக்ளால் அருளப் பபற்றுள்ளது.  

திருவாசகம்-குயில் பத்து. பாடல்-6. 

"இன்பந்தருவன் குயியல"எனத் மதாடங்கும் 

பாடல்: கூவும் குயிலின் இனிவமயான நாதம் 

வபால குருபிரானின் நாதவம இன்பம் தருைதாக 

இருக்கிறது. "சப்த சப்தாதிய சாயல்களும்" 

இவறைனுவடய சாயல் தான் மனிதனுவடய 

சாயல். ஜீைனுவடய வபாக்குைரத்து பதானி. 

குயிலினுவடய ரகசியம், ஜீைனுவடய ரகசியம், நாதத்தின் ரகசியமாகும்.  

குரு மணிமாஜல, "பூரணனான புதியவன்" எனத் பதாடங்கும் பாடல். பூரணத்திற்கு உள்வள 

சரை்மும் அடங்கி இருப்பதால் இப்பாடலில் கடல் என்னும் ைாரத்்வத தனியாக இல்வல. சரை் 

வியாபியாய் னின்று இலங்கும் பூரணான புதியைனாகிய இவறைவன, குவறவின்றிய பூரணவதகம் 

பபற்றுள்ள நாம், பூரண மூலப் பழம் தாங்கி ைந்துள்ள பூரணனான குரு பபருமானின் பூரண 

அன்பின் மூலம் நம்முள் பூரண ஹபீப் எனும் பத்து ையது கன்னியாக, பூரணப் புவதயலாக இருக்கும் 

கலிமாபைனும் பூரணத்வத, கடம் திடத்துடன் இருக்கும் வபாவத அறிந்து, பூரண இல்மு எனும் 

எழுதாத எழுத்வத அறிவிக்கும் சாகாக் கல்விவயப் பூரண மனமாய் குருவைப் பூரணசச்ரணம் 

பசய்து பூரண நிவலயாகிய முழுவம பபற்று சிைமயம் ஆகவைண்டும்.  

யதவாரம், கீஜழ திருக்காட்டுப்பள்ளி, பாடல்-9. "மசற்றவர் தம் மரணம்மவற்ஜற" எனத் 

மதாடங்கும் பாடல்: எமனுக்கு மிஞ்சிய பவகைன் யாரும் இல்வல. மனிதனுக்குள் அதிமிஞ்சிய 

பயங்கரம் மரணபயம். குருவைத்திரத்தில் அரஜ்ுனனின் மரண பயத்வத ஒரு பமாழிக் கீவதயாகிய 

பசை்ைழல் எரித்து, வகநழுை விட்ட காண்டீபத்வத மீண்டும் அைன் வகயில் பகாடுத்தது. ஆசானின் 

ைாக்வக காதலிக்கப்படும் காட்டுப்பள்ளி ஆக விளங்குகிறது. காதால் ஆனைரக்வள காதலன், காதலி 

என பகிரப் பபற்றது. 
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ஆதிமான்மியம் :- ஜீவ சிம்மாசனப் பருவம்.  

 பண்படாத நிலத்வத உழுது பண்படுத்தி, விவத விவதத்து, அது பலன் 

தருைதற்கு ஒரு காலகட்டம் உள்ளது வபால் நாபமல்வலாரும் ைந்த ைழி ைரலாறு 

பற்றி "அது காணுவிந் நுவினிற் கூடயவ வந்நுக ருக்கூட கத்துக்குள்யள" என 

அருளப் பபற்றுள்ளது. மரத்வதப் வபால மனிதனின் ைளரச்ச்ிவயப் பற்றியும், ஆறறிவும் உடவன 

ைருைதில்வல எனவும், அதற்கான பருைங்கள், பிராயங்கள் இருப்பதான உபவதச ரகசியங்கள் 

பரிபாவையாக இங்வக பைளியாக்கப் பபற்றுள்ளது. 

குணம்:- "குணங்ஙண்ட யபர் கட் மகல்லாம் குறிமயடுத்துஜரப்யபன்" எனத் பதய்ைக் குரமாது 

கூறுகிறாரக்ள். முக்குணங்களில் ரயைா, தாமஸ குணங்வள விட்டு சாத்வீக குணத்தில் குடிவயறி 

ைாழப் பழக வைண்டும்.  

மசாற்குணம்:- சரை் சக்தி மிகுந்த நாதமானது ஒரு மனிதனுவடய காதில் நுவழந்து வீண்மனுவை 

ஈசன் ஆக்கிவிடும் பஞ்சாட்சரமாக உள்ளது . 

நிரக்்குணம்:- நிவனவை இழுத்துக் கட்டி குணமற்று இருப்பவத நிரக்்குணமாக உள்ளது. 

பசாற்குணா உற்பரனான வைதத்தாய்க்குத் தான் வகலாச ைரக்்கத்துக்குரிய சந்ததி மக்கள் 

உண்டாகுைாரக்ள். 

கிரகஸ்தன்:- தனக்குள் வஜாதி இருக்கும் இடம் பதரிந்து, நாள் முவளக்கும் இடம் பதரிந்து, சந்திரன் 

சூரியன் இல்லாத இடத்தில் ைாழக்கூடிய நிவலவயப் பபற்று, நைக்கிரகங்கவள அடக்கி 

ஆளக்கூடிய சக்தி பபற்றைவன கிரகம் அஸ்தமித்த கிரகஸ்தன். 

 மரணம் என்பது அற்ப வநரத்து துன்பம் அல்ல. மரணமிலாப் பபரு ைாழ்வுக்காக 

மனிதனுக்குள்வள எல்லாச ் சீரும் சிறப்புகளும், சரை்ைலதும் ஆண்வமயும், எல்லாக் கல்வி கவல 

கண்காட்சி, சரை்மதிப்பு குதிப்பு மகிழ்சச்ி, எல்லா இன்ப இசவ்சகளும் தர இரவு பகல் ஓயாது 

ஊழியம் பசய்து பகாண்டிருக்கும் இலஞ்ஞிய லக்ஷிய உயிரான பிராணன் நமக்குள் ஒரு 

தவலமுவற காலம் இருந்து எப்படி வசவை பசய்கிறது என்பவதப் பபரிவயாரக்ள் பலைவகயாக 

அருளுகின்றாரக்ள். உயிவரப் பற்றிய உன்னதத்வத அறிந்து பகாள்ளக் கூடிய அறிவு ைராமல் 

வைதம் படித்தால் மட்டும் வபாதும் என்பைரக்ள், அமுதமாகிய மூத்வதார ் பசால் மறந்தைரக்வள. 

படிப்பைரக்ளாக மட்டுமில்லாமல் பயன் பபறுபைரக்ளாக இருக்க வைண்டும். 

தீபாவளி:- தீப ஒளி. சாயுங்காலமாசச்ு என விளக்வகத் வதடுபைன், தான் சாகுங் காலமாகிய 

பயங்கரத்தில் மாட்டிக்பகாள்ளாமல் இருக்க, தன் இதய மாளிவகயில் ஓர ் உதயமாகிய பிரகாச 

பைளிசச்ம் எனும் ஓர ் அரும் துவணவயத் வதடிக் பகாள்ளும் திருநாவள நிஜமான தீபாைளி. 

சுயம்பிரகாச நித்தியானந்த பிரம்மப்பிரகாசமான தீப ஒளியானது ைழித் துவணயாக விழித் 

துவணயாக பிரகாசப் பபாருளாக ஆறாைது அறிைாக நம்வம ைழிநடத்தி, பசாரக்்கபதியாகிய 

வகலாயம், வைகுண்டம், பரமண்டலம், பமகராஜ், சத்ய வலாகத்திற்கு உடல் உள்ளவபாவத  

வபாக்குைரத்துக்கு உரியைரக்ளாக ஆக்கி வைக்கிறது. அதற்கான ஆசீர ் பாதங்கவளப் பபற்ற 

மக்கவள ஆக்கியும் ஆக்கிக் பகாண்டும் இன்னும் ைருங்கால சந்ததிகவளயும் இதில் ஆக்கி வைக்க 

வைண்டும் என்ற வமலான எண்ணத்வத பசயலாக ஆக்கி வைப்பவத ஆதி மாரக்்க நீதி அவை என 

குருபபருமான் அருளி அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

31.10.2021 சிவகாசி சஜப:மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. விைய சித்ரா 

 

சிவானந்த யபாதம்:- பமய்யறிந்த மக்கள், இதில் உணரந்்து, உணர வைண்டியது இன்றளவும் 

பசயவலாடு உள்ளது. விவனயினால் ைந்த வதகத்தினால் விவனவய விவதத்துக் பகாண்வட 

இருக்கிவறாம். பூவின் ைாசத்தில் மயங்கிய வதபனடுக்கும் ைண்டிவனப் பின் பூைானது மூடிவிடுைது 

வபால் நம் மனமும் அழி உலக இன்பத்தில் ஆழ்ந்து, மயங்கி ைாழ்நாள் முடிந்து 

விடுகிறது. உடலில் உயிர ்உள்ள வபாவத பபறுைதுதான் முத்தி என்று சிைானந்த 

வபாதம் உவரக்கிறது. பூரணத்துைம் பபற்ற ஆசானாகிய ஆண்குருவின் 

எண்ணம் பசால் பசயலுக்கு பபண்களாகிய நாம் ஒத்துப் பழகி அடிவம வபால 
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பற்றித் பதாடரந்்தால் நமக்குள் இருக்கும் இவற பபாருவளாடு ஐக்கியமாக 

முடியும். வசறும், சகதியுமாக உள்ள மனதில், கல், மண் வபாட்டு இறுக்கி ஆசான் 

அைரக்வள அஸ்திைாரம் வபாடுகிறாரக்ள். அைரைருவடய அகமிய இதய 

கமலத்தில் விளங்கும் ஜீைனாகிய உயிர ் மீது வநசம் வைக்க ஆசானின் ைலுத்த 

ஓவசவய உபாயமாக உள்ளது. உபவதசப் பபாருளாக விளங்கும் நிவனவு 

பகாண்டு ஆசானுடன் இரண்டறக் கலந்து இறுதி பரியந்தம் எனும் பரியாகிய மனக்குதிவர 

ஒடுங்கும் ைவர அதில் நிவலத்து நிற்க வைண்டும். நிவனவை முக்திக்கான எல்வலயாக இருவள 

பைட்டும் பைளியாக பைட்டபைளி தியானமாக விளங்குைது என சிைானந்த வபாதத்தின் சிறப்பு 

அம்சம் வபசப் பபற்றது. 

திருவருட்பா பாடலாகிய "அன்மபனும் பிடியுள் அகப்படும் மஜலயய..அன்புருவாம் பரசிவயம" 

என்ற பாடலுக்கான விளக்கமாக,  

 நம் அன்புப் பிடிக்குள் அகப்படும் வபபராளிப் பிழம்பாக, அன்பாக, ஜீைனாக, சிைனாக, 

நிவனபைன்னும் ஆவிக்குள் விளங்கும் பரசிைப்பபாருவள அறிைவத தன்வன அறிைது. 

பஞ்சாட்சரமாக, ஏகாட்சரமாக, னீதி எனும் பபாருளாக உள்ள ஒன்று, நம்மிடத்தில் ைஞ்சப் 

புலன்களாக மாறி நிற்கிறது. மனம் பசம்வமயானால், ஏகாட்சரப் பபாருளின் உவறவிடமாக 

விளங்கும் சிரசில் குடிவயறி ைாழலாம். பரிசுத்த ஆவிப் பிறப்பபடுத்து, மனிதனாக மாறி ஆசானின் 

மவனா வநாக்கிற்கு இணங்கி பூரணச ் சரணாகதி அவடந்வத அமரத்துைம் பபற முடியும் எனும் 

பகிரத்வலத் பதாடரந்்து, 

பரிசுத்த யதாமா(St.Thomas)அவரக்ள் அருளிசம்சய்த தீரக்்கமதரிசனம்:  

 இவயசு பிராவனாடு அதிக நாள் கூடவை இருந்தைர ் பசயிண்ட்தாமஸ். 1945ல் எகிப்து 

வதசத்தில் நாக்ஹம்மாதி என்ற இடத்தில் உள்ள புராதன நூலகத்தில் வதாண்டி எடுக்கப்பட்ட 

ஞானியின் சடலத்வதாடு சிவதயாமல் கண்படடுக்கப் பபற்ற ஒரு சுருள் தான் பரிசுத்த வதாமாவின் 

தீரக்்கபதரிசனம். பசன்வனயில் உள்ள பசயிண்ட் தாமஸ் சரச்ச்ில் வதாமாவின் அடக்கஸ்தலம் 

உள்ளது. எகிப்து பமாழியில் இருந்து 1956ல் ஆங்கிலத்தில் பமாழிபபயரப்்பு பசய்யப் பபற்ற அச ்

சுருளில் இவயசு தன் உண்வம சீடரக்ளுக்கு அருளிய 114 ைாசகங்கள் உள்ளன. அதில் சில 

ஆண்டைரக்ள் அருளிய வைதங்களுடன் ஒப்பு வநாக்கப் பபற்றன. 

 (1) "இந்த திருைாய்பமாழிகளுக்கு எைபனாருைன் அரத்்தம் காண்கிறாவனா அைன் 

மரணத்வத ருசிக்கிறது இல்வல".  

 இதவன ஆண்டைரக்ள், "மாதவன் தவ மருந்மதான்றிருக்கு வாங்க வாருயம மரண 

வறுஜம தீருயம" எனவும், "பிறவா இறவா இனி மறவாததும் யபறுமபற்ற பணக்காரரடி" எனவும், 

"மரணபயம் மாற்றி ஜவக்கும் வாணி நாடு"  எனவும்  அருள்கிறாரக்ள். 

 (3) "உங்கவள ைழிநடத்திச ் பசல்பைர,் அவதா (வதைனின்) ராஜ்ஜியம் அந்த ைானத்தில் 

பதரிகிறது பாருங்கள் என்று பசான்னால் பிறகு ைானத்தின் பறவைகள் உங்கவள முந்திக் 

பகாண்டு பசல்லும். அது சமுத்திரத்தில் இருக்கிறது என்று அைரக்ள் பசான்னால் மசச்ங்கள் 

உங்கவள முந்திக் பகாண்டு பசல்லும். இவதயும் விட வதைனின் ராஜ்ஜியம் உங்களுக்குள்வள 

இருக்கிறவத உங்களுக்கு பைளிவயயும் இருக்கிறவத. நீங்கள் உங்கவள அறியும்வபாது நீங்கள் 

அறிந்துபகாள்ளப் படுவீரக்ள். நீங்கவள ஜீைனுள்ள பிதாவின் குமாரரக்ள் என உணரவ்ீரக்ள். ஆனால் 

நீங்கள் உங்கவள அறிந்து பகாள்ளாத பட்சத்தில் நீங்கள் தரித்திரத்தில் உழலுவீரக்ள். ஆனால் 

நீங்கவளதான் அந்த தரித்திரம்." 

 இதவன ஆண்டைரக்ள் காலந்நாட்டிய காரணப்பாவில் "சாவல ஐயறன்"எனத ் பதாடங்கும் 

பாடலிலும், அறிவுஅறி பாடத்தில் "பாரம்ண்ணுலகும் பபரிய ைானுலகும் பாதாள உலகும் பகிரந்்தறி 

உடலில் எனவும் "இது மூன்றுலகும் எண்ணியறி உன்னுள்" என அருளி உள்ளாரக்ள். 

அறியாதைரக்வள, வதைனுவடய ராஜ்ஜியம் ைானத்திவலா, சமுத்திரத்திவலா இருக்கும் என நம்பி 

ஏமாறுகிறாரக்ள். 

 15) "ஒரு ஸ்தீரியின் மூலமாய் பிறக்காதைன் ஒருைவன நீங்கள் கண்டால், 

அைன் முன்பாக முகம் குப்புற தவரயில் விழுந்து சாை்டாங்கமாய் அைவன 

வசவித்து நமஸ்கரியுங்கள். அைவன, உங்களுவடய பிதாைானைன்". 
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ஆண்டைரக்ள் அருளிய வகாடாயிதக் கூர ் ைாக்கியம்(14)&(205) இதற்கான 

சான்றுகளாக விளக்கப்பட்டன. 

 (13) அைரது சீைரக்ள் அைரிடத்வத பசான்னாரக்ள், "வதைனின் ராஜ்ஜியம் 

எப்வபாது ைரும்? என்று. இவயசு பசான்னார,் "அதற்காக காத்திருப்பதால் அது 

ைராது. இவதா இங்வக இருக்கிறது அல்லது அவதா அங்வக இருக்கிறது என்று பசால்லப்படுைது வபால 

அது இருக்கும். எல்லாைற்வறயும் விட பிதாவின் ராஜ்ஜியம் பூமியின் வமவல பரந்து கிடக்கிறது. 

ஆனால் மனுைர ் அவத காண்பதில்வல" பிதாவின் ராஜ்ஜியத்வதப் பாரப்்பதற்கான கண்ணும் 

அறிவும் நம்மிடத்தில் இல்வல என்பவத உண்வம. பமய்ைழி னூலில், "இடமதுவும் னிசமமன்றால் 

மபாறிகயளாடா திருந்துவிடு யகாடி மயாளிகாந்தி வீசும்”. இதுவை இவயசுவின் ராஜ்ஜியமாக குரு 

பபருமானின் இரக்கத்தால் அறியக் கூடியதாக உள்ளது. 

 (108) "எைன் ஒருைன் என்னுவடய ைாயிலிருந்து பானம் பண்ணுகிறாவனா, அைன் என்வனப் 

வபாலவை ஆைான் .நான் அைவனப் வபாலவை ஆவைன். அப்வபாது மவறைான காரியங்கள் 

அைனுக்கு பைளிப்படுத்தப்படும்." வகாடாயிதக் கூர ்ைாக்கியம்(267) "ஆண்டவரக்ள் வாய்ஜமக்குள் 

ஆகி விடுவது ஒன்றுதான் உன் யவஜல" என்ற திருைாக்கியமும் பமய்ம்மணஞானத்தின், 

"மகாண்டல் வாய்ஜமஜய யகட்க யகட்க என் யகாமதலாங் ஙுடி யயகுனாள்" என்ற பாடல் 

ைரிகளும் இதற்கு சான்றாக கூறப்பட்டன.  

  (34) "ஒரு குருடன் இன்பனாரு குருடவன ைழிநடத்தினால் இருைருவம குழிக்குள் விழுந்து 

விடுைாரக்ள்". "குருட்டிஜன நீக்கும் குருவிஜனக் மகாள்ளார்”.....என்ற திருமந்திரப் பாடலும், "எழு 

யகாடி சூரியன் தான் எதிர் நின்றாலும் இருளன்றிக் குருடருக்கு துலக்கமாயமா" என 

ஆண்டைரக்ள் அருளிய பாடலும் இதற்கு சான்றாகக் கூறப் பபற்றன.  

 (77) "அைரக்ள் எல்லாருக்கும் வமலான பைளிசச்ம் நாவன .சரை்மும் நாவன. என்னிடத்தில் 

இருந்வத எல்லாம் புறப்பட்டது. அவை எல்லாம் என்வன வநாக்கி நீண்டன. ஒரு விறவகத் 

துண்டாக்கினால் அதற்குள் நான் இருக்கிவறன். ஒரு பாறாங்கல்வலத் தூக்கினால் அதன் கீவழ நீ 

என்வனக் காண்பாய்". ஆண்டைரக்ள் அருளிய, அறிவு அறி பாடத்தில், "ஆறு ஆதாரம் அறுசுஜவ 

யுடயன, அறிவது உன்னுள் ஆசான் தன்னிடத்யத, மதிகதிர் உடுக்கள் வஜகயுன்னிலறிதல்", 

எனவும், பமய்ப்பபாருள் அவடக்கலப்பாவில் "உள்ளும் புறம்மபலா முன்னஜதயா, ஓதலும் 

ஓதாதும் உன்னஜதயா" எனவும், பகைத் கீவதயிலுள்ள விபூதி வயாகத்தின் ைரிகளும், வதாமாவின்  

நற்பசய்திகளுக்குச ்சான்றாக எடுத்துக் கூறப் பபற்றன. 

யகாடு: வகாடு என்பது ஆயுதமாக, கூவராங்கிய ைாளாக, பகாடிய எமவன பைல்லக் கூடியதாக 

உள்ளது. காட்டாவன ைாவலப் பற்றி அழியாப்பதி ைாழ்வில் குடிவயறும் பசயவலவய, 

"யகாடாயுதத்தால் மகாடு விஜன கஜளந்யத" என்று ஔவைப் பிராட்டியும், "அரிக்கு முந்தின- 

அவ்மவழுத்துக்கு அப்பாலாய- அகர அசச்ர பீடத்துக் யகாடாலங்கிர் தம்"  என்று 

ஆண்டைரக்ளும் கூறுகிறாரக்ள். நரவன மனுைாக்கி, மனுவை வதைனாக ஆக்குைதும், நிவலநிற்கா 

மனவத வநரவ்காட்டில் நிறுத்துைதும் வைல் பகாண்டு மூவுலகங்கவளயும் விரித்து உள்வள 

காட்டுைதும் விவனவய பைல்ைதற்குத் துவணபுரிைதும் பத்தாைது ைாசல் நுவழைதற்கான மயில் 

ைாகனசச்ீட்வடத் தருைதும் வகாடு. ஆசானின் னாதமாகிய வகாட்வட சத்திய ைரம்வபாடு பின்பற்ற 

நல்ைழி கிட்டும் என்று 'யகாடு' பற்றிய சிறப்புகள் எடுத்துவரக்கப்பட்டன. 

னிபுணமணி விளக்கு: ஆண்டைரக்ள் தங்கள் குரு பபருமாவன "னிபுண மணி விளக்காம் என் 

ஆசான்" என்றும் "வரமதன் குரு தனிஜக வள்ளல் உன் பாட்டன்" என்றும், "அறம் மகாழுத்த 

மதியயறி விதி கடந்மதன்னாசான்" என நிகரற்ற ைாசகங்களால் பலவிதமாகப் வபாற்றிப் 

பாடுகிறாரக்ள். தான் எஜமான் ஸ்தானத்தில் இருந்தவபாதும் அடிவமத்தனம், முழுமானித்தனம், 

இைற்றின் பமாத்த உருைாக நின்று வபாற்றுகிறாரக்ள்  

 ஈவரழு மவலகடந்து பனிமவலயில் வீற்றிருக்கும் பபருமானிடம் ஒவர எத்தில் வபாய் விழுந்து 

அமானிதத்வத அறிந்து பசாந்தமாக்கிக் பகாண்டைரக்வள துைாரகாள் என குரு பபருமான் அருள் 

புரிந்தாரக்ள். 

 ைான னாட்டிலிருந்து ைந்த சிை பசம்மல்களின் அன்புதான் நம்வம 

சிைமாக்கும்  குயைன் வகயில் உள்ள மண் வபால குருவின் வகயில் நாம் 
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இருந்தால் ஞானமாகிய அறிவுப் பாவதயில் அறிவு ைடிைாக நம்வம மாற்றி ைழி 

நடத்துைாரக்ள் என வபசப் பபற்றது. 

சர்வ யராக நிவாரணி: அறியாவம எனும் அஞ்ஞானத்வத அகற்றி, விவன 

தீரக்்கும் ஞான மருந்து குருபிரான் அைரக்ளிடம் னாத மருந்தாக இருக்கிறது. 

பாற்கடல் அமுதமாக ைரும் ஆசானின் அருளமுதான னாத மருந்வத பசவிைழியாக உண்டால் நம் 

விதி எழுத்து மதி எழுத்தாக மாற்றப் பபற்று பிறவிப்பிணி நீங்கும் ."நல்ல மருந்து இம்மருந்து" 

என்ற ைள்ளலார ்பாடலும், ைாதகற்பத்தின் பாடலும் சான்றாகக் கூறப் பபற்றவதத் பதாடரந்்து குரு 

பபருமானின் அருளாசியுடன் அவை நிவறவு பபற்றது. 

 

31.10.2021 ஞாயிற்றுக் கிழஜம சஜப, மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. நாகலிங்கம் 

ஆதி மமய் உதய பூரண யவதாந்தத்தின் ஆடலங்ஙன்னி பாடலில் வரும் "யதங்ஙி வந்நிங் 

யஙங்ஙியம தங்ஙளுக்கு ஓங்ஙியயவி ழிப்பளித்த ஓ குயபரா" என்ற பாடலின் புரிதலாக, 

 எல்லாக் காலங்களிலும் பமய் ஞானிகளால் உண்டாக்கப்பட்ட மதங்கள் உயிரப்்வபாடும், 

விழிப்வபாடும்தான் உள்ளன. ஆனால் பமய்ஞான மகத்துக்களின் காலத்திற்குப் பின் அவதப் 

பற்றிய சரியான புரிதல் இல்லாமலும் அம்மதத்தின் வநாக்கம் இன்னதுதான் என உணராமலும் விழி 

குருடராய் அறியாவமயில் மூழ்கி அம்மதத்திவன பைறும் சாங்கிய சடங்காக அதவனப் பின்பற்றி 

ைருபைரக்ள் இருக்கிறாரக்ள். அந்த அறியாவமவய மக்களிடத்தில் இருந்து விலக்கி அம்மதத்தின் 

உயிரப்்பு நிவலவயயும் அதன் மந்திரப் பலன்கவளயும், அறிவு பைளிசச்த்வதயும் ஒை்பைாரு 

மனுத்தவலக்கும் தன் நாத பைளிசச்த்தின் மூலம் ஏற்றிவைக்கும் அரிய பசயவல வகக்பகாண்ட 

குவபரராக பமய்மகத்துக்கள் இருக்கிறாரக்ள். ஒை்பைாரு மதத்திலும் ஏதாைது ஒரு ைவகயில் 

விளக்வகற்றும் பழக்கத்திவன பபரிவயாரக்ள் எடுத்து வைத்தது, இருவளப் வபாக்க ஒரு விளக்கு 

வதவைப்படுைது வபால நாம் அறிவு பைளிசச்ம்பபற ஒரு பபரிவயாரக்ள் துவண வைண்டும் என 

உணரத்்துைதற்காகத்தான்.  

 தீபாைளி பண்டிவகக்கு காரணமான சூரசம்ஹாரம் நிகழ்வின் உண்வம என்னபைனில் 

"சுரன்" என்றால் உன்னத அறிவைப் பபற்று அதன்மூலம் இவறைவன அவடந்த வதைரக்ள் 

என்பதாகும். அைரக்வள முருகப்பபருமான் ைதம் பசய்ைதில்வல. மாறாக அறியாவமயில் மூழ்கி 

தனக்கும் பிறருக்கும் வகடு விவளவிக்கும் "அசுரன்" என்ற தன்வம பபற்றைவன சங்காரம் பசய்யும் 

பசயவலவய தீபாைளி பண்டிவக குறிக்கிறது. "ைதம்" என்பது அழிப்பது அல்ல. அைதார 

புருைரக்ளாகிய பபரிவயாரக்ள் மக்களிடத்தில் உள்ள அறியாவம என்னும் இருவள தன் ஓர ்எழுத்து 

ஆயுதமாகிய "பசை்வைல்" பகாண்டு ைதம் பசய்து அறிவு விளக்வக ஏற்றும் பசயலாகும். ஏபனனில் 

அறியாவமவய அத்தவன பகாடுஞ்பசயலுக்கும் காரணம். இவத வபாதிக்கும் பண்டிவகவய 

தீபாைளி. இை்வுண்வம நிஜமான பபரிவயாரக்வள சந்திக்கும் வபாவத நமக்கு புரிகிறது. இதவனவய 

இவறைனின் ஐந்பதாழிலான ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல், மவறத்தல், அருளல் என்பது 

உணரத்்துகிறது. இதில் அழித்தலாகிய சம்ஹாரவம முதலிலும் பின்னர ்பவடத்து, காத்து, மவறத்து, 

அருளும் பசயலும் நவடபபறுகிறது. நரனாக உள்ள நம்வம அழித்து வதை நிவலக்கு ஏற்றும் 

பசயலுக்கு சான்றாக பதய்ைத் வதடு கூடகத்தில்  

தஜரதனில் னரராய்த் யதான்றித்  

 தாம்மகதி அஜடயா யதாஜர  

முஜறசங்ஙா ரனுக்கி ரகம்  

 முடித்துயம மனுவாய் மாற்றி  

விஜரபிரம்மம் அவர்மு கத்தில்  

 ஜவத்துயம பஜடத்துப் பின்னும் 

 மஜறபடாத் யதவ ராக்க 

  வந்நனர் உலகுக் கம்யம     என அருளப் பபற்றுள்ளது. 

 நம்வமப் பீடித்துள்ள கிரகங்கவள முவறயாக சங்காரம் பசய்து, மனவத 

பசம்வமயாக்கி, "பிரம்மத்வத" முகம் என்ற நடுக்கருவில் பதித்து நம்வம 

வதைராக ஆக்குகிறாரக்ள் என பகிரப் பபற்றது.  
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 புற இருவளப் வபாக்குகின்ற ஒரு விளக்கினுக்கு திரி, பநய், பநருப்பு, மற்றும் 

ஏற்றிவைக்க ஒரு நபர ் வதவைப்படுைதுவபால் மனிதனிடத்தில் அறிவு வைத்து 

பவடக்கப் பபற்றிருந்தாலும் அவத பதாட்டுக்காட்டி பிரகாசிக்கச ் பசய்ய ஒரு 

ஆசான் கண்டிப்பாக வைண்டும், தானாகவை அை்ைறிவை அறிந்துபகாள்ள 

முடியாது என்றும் பகிரப் பபற்றது. வமலும் பமய்ன்னிவலப் வபாதம் "வீடான 

வடயமரு கிரியினிட பாதம்" பாடலில் ைரும் இட 

பாதம் என்ற சின்முத்திவரக்கு குரு பிரான் 

அைரக்வள விளக்கி அருள் புரிந்தாரக்ள். 

இடபமன்றால் அறிவு இருக்கும் தலம் என்றும், 

அவத அறிய பைட்டபைளி, இருவள பைட்டும் ஒரு 

பைளி அதாைது சுதத்பைளி ஒன்று வதவை என்றும், 

இை்பைளிவய ைள்ளல் பபருமானார ் ஐந்தாக 

கூறியுள்ளார ் என்றும், அது பூதபைளி, 

அந்தகாரபைளி, துரிய பைளி, துரியாதீத பைளி, 

ஞானஆகாயப் பபருபைளி என்றும், இவதவய 

உபநிைத்தில் ஆகாச, பராகாச, சூரியாகாச, 

மகாகாச, பரமாகாசம் என 5 ஆகாசங்களாக 

கூறப்பட்டுள்ளது என்றும், இதில் "ஆகாசம்" 

உள்ளும் புறம்பும் இருளாய் இருப்பது, "பராகாசம்" 

புறத்தில் பைளிசச்மாகவும்  அகத்தில் இருளாகவும் 

இருப்பது, "சூரியாகாசம்" பைளிவயயும் உள்வளயும் 

பைளிசச்மாக இருப்பது, "மகாகாசம்" எங்கும் 

நீக்கமற நிவறந்திருப்பது, "பரமாகாசம்" என்பது 

இருளற்ற ஒரு நிவலயில் எப்பபாழுதும் 

பிரகாசமாக, சுயமாக, தன் மயமாக விளங்கக் 

கூடியது என்றும், வமலும் இதவனவய 5 

வகாசங்களாக, 5 உடலாக கூறப் பபற்றுள்ளது 

என்றும் அருளினாரக்ள். நாம் அவனைரும்  

நிவனபைன்னும் ஆகாய பைளியில்தான் இருக்கிவறாம், அதுவை நமது பசாந்த வீடாக உள்ளது 

என்றும், இப்பபருபைளியாக உள்ள இவறைவன அறிைவத நமது முதற்கடவம என்றும், அதவன 

மவறகடந்த ஓர ்ஆசான் மூலவம பபற முடியும் என்ற பகிரத்லுடன் அவை இனிவத நிவறவு பபற்றது  

 

 

இஜச வகுப்பின் மதாகுப்பு: ஸ்ரீெதி. லாவண்யா வாசுயதவன்  

10-10-2021 ஞாயிற்றுக் கிழஜம  

 முதலில் ஞானமுவறயீட்டில் 23-ைது பாடலான "முடியாகிய மூமீமனன வுளனாள் 

வீண்யபாக்கி இடியாகிய எமன்ஜகப்பட எரிமபாறியய பறக்க" என்ற வதாத்திரப் பாடலும் 

பதாடரந்்து 31-ைது பாடலான "அரண்டிடும டத்தாருபயதச மதழிம்மபனக்கண் டக்கினியி 

லிட்மடடுத்தபின்" என்ற பாடலும் பதாடரந்்து 36-ைது பாடலான "வீணது வாகிடாமல் 

யமலவரிடத்திற் சார்ந்நாலூண் சுஜவ யிருதயத்துள் ளுஜறந்நனன் னிலமும் காட்டி" என்ற 

பாடலும் தாளத்துடன் பாடுைதற்கான பயிற்சி அளிக்கப் பபற்றது. 

 17-10-2021 ஞாயிற்றுக் கிழஜம 

 முதலில் வதாத்திர பாடலான "உய்யயவ எனக்குமுலகுய்யவ" என்ற பாடலும் பதாடரந்்து 

ஞானமுவறயீட்டில் 37-ைது பாடலான "பாய்மன வீட்டில் யபய் குடியிருக்கும் 

யபரறிவடிஜமயங்ஙாகும்"என்ற பாடலும் "என்குலம் மபரிது உன் குலஞ்ஞிறிமதன்யற இடுப்புக் 

கட்டுகின்ற ஏஜழ மக்கயள" எனும் 32-ைது ஞான முவறயீடு பாடலும் 

தாளத்துடன் பயிற்சியளிக்கப்பட்டது. 
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24-10-2021 ஞாயிற்றுக் கிழஜம: 

 "தாகந் நீரத்்ததனிப் மபருங்ஙடயல மயன் யமாக யமாட்டி முடித்த தவசியய" 

என்ற வதாத்திரப் பாடலும், பதாடரந்்து ஞான முவறயீட்டில் 33-ைது பாடலான 

"என்னயவபஞ் ஞாயுதமி தாகயவக லந்நுருமவ டுத்துமவளி வந்நதிதியல" 

என்ற பாடலும் அதவனத் பதாடரந்்து "வாசிகா லுசச்ி கண்டத்தின் வழியாய் 

ஊசியின் தமர்வழியயாடிப் யபசரு மூஜள மண்டலக் குஜகயமல் "என்ற 38ைது ஞான முவறயீடு 

பாடலும் தாளத்துடன் பாடப்பபற்றது. 

31-10-2021 ஞாயிற்றுக் கிழஜம: 

 குரு ஸ்வதாத்திரமாக "அண்ட ராலும றியமவாண் ணாத்திரு அண்ட ரண்டப கிரண்டம் 

பாய்ந்நுயம" என்ற பாடலும் பதாடரந்்து ஞானமுவறயீடு நிவறவு பாடலான "மறுப்படாச ்சிப்பி 

தானும் மஜழத்துளி திறந்நு வாங்ஙி" என்ற பாடவல விருத்தமாகப் படித்த பின்னர ்

பமய்ைழினூலில் 1ைது மற்றும் 2ைது காப்பு பசய்யுளான "விண்ணுமண்ணும் கதிர்மதியு 

மின்பனிதா ரஜகயும்" என்ற பாடலும் "வீசும்விழி காந்நுமதி மண்டலமும் கடந்நு" என்ற பாடலும் 

இரண்டு ைவகயான ராகத்தில் தாளத்துடன் பாடுைதற்கான பயிற்சி அளிக்கப் பபற்றது. 
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வருங்கால அஜவ னிகழ்வுகள்: 

 

யததி னிகழ்வுகள் 

28th நவம்பர் 2021 பமய்ைழி திரு. குழந்வதசாமி கவுண்டர ்ஐயா 

அைரக்ளின் அைதார திருனாள் னிகழ்சச்ி – Online சவப 

 

3, 4, 5 டிசம்பர் 2021 ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் சிறப்பு சவப, சிைகாசி 

 

1st ைனவரி 2022 ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் புது ைருட சிறப்பு சவப, 

பசன்வன 

 

13, 14, 15, 16 ைனவரி 2022 ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் பபாங்கல் சிறப்பு சவப, 

சிைகாசி 

 

 

 

வாழ்த்துமடல்: 

 

னிகழ்வுகள்  

29th  நவம்பர் 2021 அன்று திருமணம் காணும், சிைகாசிவய வசரந்்த நமது அங்கத்தினர ்

ஸ்ரீ.S.பாலாஜி - ஸ்ரீமதி.அனுஷா பாலாஜி தம்பதியினரக்ளின் புதல்வி 

திருநிவறசப்சல்வி  சோனா பாலாஜி மற்றும்  திருைளரச்ப்சல்ைன் V. அருண் 

காரத்்திக்  ஆகிவயாருக்கு ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் அங்கத்தினரக்ளின் சாரப்ாக 

மனமாரந்்த ைாழ்த்துக்கவள பதரிவித்துக்பகாள்கிவறாம்.  
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2021 அக்யடாபர் மாதம், AMNA அறக்கட்டஜளக்கு நன்மகாஜட 

அளித்தவர்கள் 

 

சீனிைாசன் (காஞ்சிபுரம்) 

முருகன் 

ராஜ மவகை் 

சத்துைாசவ்சரி சவப 

பாஸ்கரன்  

கவணசன்  

ஜீைாநந்தம் (சிைகாசி) 

பைங்கவடச முத்து 

அருண்  

பழனிவைல்  

ஜித்தின்  

வகாபி  

கிரிதரன்  

லதா உதயசூரியன் 

சீனிைாசன் (பசன்வன) 

வைலு  

நாகலிங்கம்  

உமாராைி  

மாதைன்  

ைளைன்  

அண்ணபூரணி  

ராவஜந்திரன் (பசன்வன) 

கவணை் கிருை்ணன் 

பாலாஜி (சிைகாசி) 

தனராஜன்  

பகௌதம் 

கிருை்ணமூரத்்தி  

பாலாஜி (ஆைடி) 

பைங்கவடை் (பசன்வன)  

சபரிை்  

பஜய்குமார ் 

ருக்மணி  

வமாகன்  

பசல்லம்மா  

மவகை் (மதுவர) 

நாகராஜ்  

சரைணகுமரன்  

பழனி குமார ் 

விஜயகுமார ்(சிைகாசி) 

விஜயசங்கர ்(சிைகாசி) 

மணிைண்ணன்  

லலிதா  

காரத்்தி (சிைகாசி)  

கவணசன் (சிைகாசி)  

சசி குவபர ்

சபிதா  

கல்யாணி  

காரத்்திவகயன் (ஆைடி) 

மணிமாறன்  

ைடிவைலன்  

கிரஹதுவர  

குமவரசன் 

பபான்லட்சுமி  

ஸ்ரீமா 

மஹிமா  

ரவமை் (பசன்வன) 

திோ ரா ன்
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